Spojit odpočinek s prací a zábavou? Vše je již možné.
Nabízíme Vám k pronájmu náš apartmán HausLothringen, který se nachází v krásném
prostředí BadGasteinu v Rakousku. Najdete zde nejen plno atrakcí, ale především golfové
zázemí pro amatéry či profesionální hráče golfu.
V okolí do 50 km najdete hned dvě golfová hřiště, například golf club Gastein, které je
vzdálené pouhých 3 km od apartmánu. Tento golf club byl založen v roce 1960, díky čemuž
patří mezi nejstarší a nejtradičnější golf cluby v Rakousku. Golfisté sem přijíždí z jediného
důvodu: vychutnat si hru! Protože se zde golf nejen hraje, ale i prožívá. Hřiště je zdařilá
kombinace kopcovitě a rovinatě uspořádaných jamek uprostřed starého vzrostlého stromoví
a lesa. Na hřišti Vás osvěží hned pět studánek s pitnou vodou a jedna s vodou termální. Při
každém odpalu míčku si tak užijete nejen podařenou ránu, která směřuje k vytyčenému cíli,
ale zakusíte také i zvuk švitořících ptáků, bublajícího průzračného potůčku, vůni sena a
pocítíte čerstvý horský vzduch. Léto s golfem je v Gasteinském údolí i z klimatického hlediska
příjemná záležitost. Nikdy zde není nesnesitelné horko, ani dusno. Teplota je vždy ideální.
Vyvrcholením turnajového kalendáře jsou také „Selské podzimní golfové dny“, které se
konají každý rok poslední víkend v září. Na hřišti se hraje od dubna do října.
Vlastnosti


Drivingrange



Půjčovna bugin



Chip&putt



Půjčovna holí



Klubová restaurace



Putting green



Klubovna



Sprchy



Pro Shop



Šatny

Druhým hřištěm v okolí je golf club Goldegg, které je vzdálené 28 km od apartmánu.
Hřiště se nachází v samém srdci salcburského kraje v Pongau na náhorní plošině nad údolím
Salzach, 1 km od obce Goldegg. Hřiště disponuje 18 jamkami. Toto golfové hřiště s par 72
bývá pro svou krásu nazýváno perlou salcburských golfových hřišť. Pro Vaše větší pohodlí je
zde servis jako: velký zastřešený drivingrange s odpalovými boxy, putting greeny, cvičné
bunkery, golfová škola a cvičné zařízení, elektrické vozíky, proshop nebo také golfová
restaurace.
Po výkonu na golfovém hřišti doporučujeme regeneraci Vašeho těla v gasteinském
jezírku, které je příjemně chladivé a osvěžující.Jezero leží v nadmořské výšce 848 m a je
hluboké 4 metry. Kolem dokola se rozprostírá nádherná svěže zelená louka na opalování.To
vše a mnoho dalšího lze prožít v srdci okouzlujícího národního parku Taury ve spolkové zemi
Salcbursko.
Náš apartmán se nachází v centru BadGasteinu. Je vybaven bezplatným připojením
WIFI a parkováním zdarma. Apartmán je vybaven elegantním nábytkem, kuchyní, koupelnou
s vanou i sprchovým koutem. Kapacita ubytování je 6 lůžek, celkem ve dvou pokojích. Je zde
zavedeno také bezplatné připojení k WIFI a parkováním zdarma.
Naproti apartmánu sídlí kasino, které poskytuje svým hostům pestrý program, při
němž se skvěle zabavíte až do bílého rána. V BadGasteinu je však mnoho jiných aktivit a to
od pěší turistiky, lanovky, cyklistiky, kulturních a přírodních zážitků až po lázeňskou oblast.
Není přece nic krásnějšího, než se po dni vyplněném pohybovými aktivitami oddat lázeňským
rozkoším ve Skalních termálních lázních, které nabízejí terapie rozdělené do šesti
tematických okruhů.
Vzdálenosti od apartmánu:


Sjezdovka – 800m



Skibus – 200m



Centrum města – 200m



Restaurace a obchody – 200m



Termální lázně – 500m



Golfové hřiště – 2km



Letiště Salzburg – 65km

