
Léto-Zážitky-Svět
„LÉTO, KTERÉ KONČÍ, JE JAKO PŘÍTEL,  

KTERÝ SE S NÁMI LOUČÍ“ 
Victor Hugo

To je důvod, proů si užít léto  
ve všech jeho facetách: 
Nádherné hory po kterých 
proudí potoky, 

NABÍDKA 
LANDOHOTELY RAKOUSKO

Golfový požitek na venkově
„GOLF JE DRUH TESTU SEBE SAMA, 

KTERÝ SI UŽÍVÁME“ 
Arnold Palmer

Napůtí a relaxace, 
nejvyšší koncentrace ,  
dát se do toho 
a vytrvat, cílová orientace 
a ten správý úder ... 
to všechno je golf. 
Uprostůed nekoneůných  
zelených ploch a krásných 
golfových hůišt vás 
LANDHOTELy v Rakousku 
uplácí nejen krajinou.

Nejkrásnější výlety na motocyklu
„MOTOCYKL JE NEJDIVOČEJŠÍ HROU 

 KLIDNÉ DUŠE“  
Helmut Gansterer

Pokud se ůlovůk  
a stroj, půíroda  

a technologie slouůí  
dohromady, vznikne  

obraz svobody. 
LANDHOTELY a  

ARBÖ- se spojily a  
půichystaly pro 

motocyklisty rady pro 
půíjemné výjezdy a 

a  půenocování..

Města a kultura
„UMĚNÍ SMÝVÁ PRACH KAŽDODENNÍHO 

ŽIVOTA Z DUŠE“  
Pablo Picasso

Když se zemů potká s můstem 
a můsto je zapuštůné  
do zemů plné rozporů, 
kulturní různojakosti a 
umůlecké poklady ůekají 
na návštůvníka - 
poznejte  kraje, 
protkané historií, 
a láskyplnů zachovalé. S 
LANDHOTELy píšete půíbůh 
Prozkoumejte Rakousko.

Dovolená-skupiny
„JE JEDNO KAM CESTUJEME, CO HLEDÁME , O ČEM 

SNÍME, NAKONEC, 
 NAJDEME JEN SEBE SAMA“ 

Günter Kunert

Smazat hranice 
poznat nejen sebe 

spůátelit se 
zazpívat si spolu píseů . 
Nejen tématické výlety  

 navržené pro skupinky - 
LANDHOTELy nabízí  

i pokoje v rodinném  
prostůedí, půichystané  

cestovatelům ve  
skupinkách.

Relaxace
„POUZE V KLIDNÉM RYBNÍKU SE ODRÁŽÍ 

SVĚTLO HVĚZD“ 
Čínské pČísloví

Yin-Yang, rovnováha, 
zapomenout na každodenní  
život a uvolnůte svou duši. 

Buůte v pohodů. 
Tam, kde je doma 

pohoda, se vám 
s lehkostí podaůí  

obnovit  
vaše baterie 
i duši: Vaše 

LANDHOTELy Rakousko. 

Dny v přírodě
„JAKMILE SE NĚKDO STANE PŘEBORNÍKEM  

V JEDNÉ VĚCI, 
MĚL BY SE STÁT ŽÁKEN PRO VĚCI DALŠÍ“ 

Gerhart Hauptmann

Otevůít se novému 
a dalšímu vzdůlávání, 
pochopit srdce 
na inspirujících místech 
v uvolnůných dnech  
s výhledem do krajiny - 
uprostůed neporušené  
půírody a krajiny 
kolem LANDHOTELu, 
individuálnů opeůováván 
hostitelskou rodinou. 

Zimní prožitky na venkově
„MOTÝL NEMŮŽE SOUDIT  

SNÍH“ 
Čínské pČísloví

Hosté LANDHOTELů 
mohou v  zimů toto: 

koukat na tůpytivý sníh v 
odlesku slunce, prašan 
na svazích a potůšit se

Smaragdová zelené jezera s kvalitní pitnou vodou, 
mohutné hory a divoké pastviny, zelené lesy a kopce,
neporušená půíroda a kulturní krajina -
velké ůeky a široké, úrodné plánů.. 

Zažijte půírodu jako útoůištů smyslných zážitků. Tam, kde duše
najde osvůžení. Naberete nové síly - shon ponecháte shonu
Nechte normání den za sebou. Půíjedte do Rakouska na krátký
pobyt: nejprve jako host, pak jako půítel.
LANDHOTELS Austria - typické rakouské rodinné
podniky se zamůůením na tradice, zvyky a
regionalitu -  to znamená poctivou pohostinnost.
Vítejte! Jsme rádi, že vás doprovodíme na kousku cesty -
a tůšíme se na vás!

PŘI
JÍT ...

Pravá dovolená v Rakousku
www.landhotels.at/cs

SrdeČnČ Vás vítáme!

Pravá dovolená v Rakousku
www.landhotels.at/cs
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LANDHOTELS GmbH
Technoparkstraße 3, 4820 Bad Ischl, Rakousko

Tel +43 732  65 47 56, Fax +43 732  65 47 57
info@landhotels.at

C
S-

0
4

/2
0

18

Pravá dovolená v Rakousku
www.landhotels.at/cs

Hledáte
skutečný kus

Rakouska?
Pak jste

u nás správně!

Smaragdová zelené jezera s kvalitní pitnou vodou,  
mohutné hory a divoké pastviny, zelené lesy a kopce, 
neporušená příroda a kulturní krajina –  
velké řeky a široké, úrodné pláně. 
 
Zažijte přírodu jako útočiště smyslných zážitků. Tam, kde duše 
najde osvěžení. Naberete nové síly – shon ponecháte shonu 
Nechte normání den za sebou. Příjedte do Rakouska na krátký 
pobyt: nejprve jako host, pak jako přítel. 
LANDHOTELS Rakousko – typické rakouské rodinné 
podniky se zaměřením na tradice, zvyky a 
regionalitu – to znamená poctivou pohostinnost. 
Vítejte! Jsme rádi, že vás doprovodíme na kousku cesty – 
a těšíme se na vás! 

Srdečně Vás vítáme! 

Síť hotelů LANDHOTELS 

Pokud se člověk a stroj,  
příroda a technologie  

sloučí dohromady,  
vznikne obraz  

svobody. 
LANDHOTELY a  

ARBÖ – se spojily  
a přichystaly pro 

motocyklisty rady pro 
příjemné výjezdy a 

a přenocování. 

To je důvod, proč si užít léto  
ve všech jeho facetách: 
Nádherné hory po kterých 
proudí potoky, nahoru 
ke vznešených výšinách –  
užít si procházky, 
jízdu na kole 
nebo si zabláznit na 
horském kole.  
V LANDHOTELech léto 
plní svoje sliby. 

Smazat hranice 
poznat nejen sebe 

spřátelit se 
zazpívat si spolu píseň. 
Nejen tématické výlety  

 navržené pro skupinky – 
LANDHOTELy nabízí  

i pokoje v rodinném 
 prostředí, přichystané 

cestovatelům ve  
skupinkách. 

Když se země potká s městem 
a město je zapuštěné do  
země plné rozporů, 
kulturní různojakosti a 
umělecké poklady čekají 
na návštěvníka –  
poznejte kraje, protkané  
historií, a láskyplně  
zachovalé. S LANDHOTELy  
píšete příběh  
Prozkoumejte Rakousko. 

Napětí a relaxace, 
nejvyšší koncentrace,  
dát se do toho 
a vytrvat, cílová orientace 
a ten správý úder ... 
to všechno je golf. 
Uprostřed nekonečných  
zelených ploch a krásných 
golfových hřišt vás 
LANDHOTELy v Rakousku 
uplácí nejen krajinou. 

Čínské přísloví 

 

 

Srdečně Vás vítáme! 

 

 

Čínské přísloví 

 

 

Srdečně Vás vítáme! 

 

 

Hosté LANDHOTELů 
mohou v zimě toto: 

koukat na třpytivý sníh v 
odlesku slunce, prašan 
na svazích a potěšit se 

sportovním zážitkem jako  
je lyžování, snowboarding,  

běh na lyžích nebo  
vydatná sáňkařská  
párty – zde je sama  

zima gurmánem. 

Otevřít se novému 
a dalšímu vzdělávání, 
pochopit srdce 
na inspirujících místech 
v uvolněných dnech  
s výhledem do krajiny –  
uprostřed neporušené  
přírody a krajiny  
kolem LANDHOTELu, 
individuálně opečováván 
hostitelskou rodinou. 

Yin-Yang, rovnováha, 
zapomenout na každodenní  
život a uvolněte svou duši.  

Buďte v pohodě. 
Tam, kde je  

doma pohoda, se vám 
s lehkostí podaří  

obnovit  
vaše baterie  
i duši: Vaše 

LANDHOTELy Rakousko. 



S námi poznáte jedineůné
půírodní a kulturní krajiny
Rakouska. Udržet její krásy je pro nás
posláním. Proto tiskneme 
100% ekologicky na recyklovaný papír 
a úmyslnů snižujeme jeho spotůebu.

Z tohoto ekologického hlediska
najdete všechny podrobné informace
od našich LANDHOTELů, prázdninová 
témata a info o regionech - aktuální  
i následující - na našem  
internetovém portálu.

Náš informaůní bulletin 
Informuje o aktuálních 
nabídkách! 
 
› Navštivte nás na  
www.landhotels.at/cs
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Okouzlující krajina Rakouska vyzývá k rozmanitým
harmonickým zážitkům ve svých regionech. Všude můsta,
které vás zve na procházku - na každém malém místů na vás 
dýchá historie. 

Bez ohledu na to, zda chcete cestovat v létů nebo v zimů,
na motocyklu prozkoumat hranice svobody, hrát golf, plavat ve vodů
nebo relaxovat na horách, jít půšky půírodou nebo jet na horském kole
pokochat se kulturou v malebných můstech, ve skupinů
nebo najít osobní prostor ,touhy nebo dokonce
získat nové zkušenosti na semináůi na venkovů – 

nechte se inspirovat LANDHOTELy Rakousko!

AGATHAWIRT ★★★
Specialista na turistiku a horská 
kola, hotel v Salzkammergutu. 
To nejlepší v celé sezóně.

Rodina Schennerova
St. Agatha 10, 4822 Bad Goisern 
Tel +43 6135 8341
agathawirt@landhotels.at 
www.landhotels.at/cs/agathawirt

HORNÍ
RAKOUSKO

TYROLSKO

TIROLERHOF ★★★ 
Zotavení a prima nálada ve
Wildschönau. Útulné, neformální
a stylové v každé sezóně.

Rodina Erharterova
Kirchen, Oberau 275 
6311 Wildschönau-Oberau 
Tel +43 5339 81180 
tirolerhof@landhotels.at 
www.landhotels.at/cs/tirolerhof

WIEDERSBERGERHORN 
★★★★
Turistika a lyžování v
Alpbachtalu.Čas těšit se z
úchvatné horské scenérie.

Rodina Ciaova 
Alpbach 206, 6236 Alpbach 
Tel +43 5336 5612
wiedersbergerhorn@landhotels.at 
www.landhotels.at/cs/ 
wiedersbergerhorn

Pravá dovolená v Rakousku
www.landhotels.at/cs

... NECHAT 
 BÝT

BURGEN-
LANDSKO

BIRKENHOF ★★★★ 
Zážitky a jízda na kole v
přírodním ráji Neusiedler See.
Kulinářská špička
pro gurmány.

Rodina Beckova 
Birkenplatz 1, 7122 Gols 
Tel +43 2173 2346 0 
birkenhof@landhotels.at 
www.landhotels.at/cs/birkenhof
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SCHWAIGER ★★★★
Relaxujte a užijte si
Štýrský přírodní park Almenland.
Rodinný 4hvězdičkový hotel
v útulném prostředí.

Rodina Schwaigerova
Dorf 5
8171 St. Kathrein/Offenegg 
Tel +43 3179 8234 
schwaiger@landhotels.at 
www.landhotels.at/cs/schwaiger
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KORUTANY

PRESSLAUER ★★★
Zažijte atmosféru údolí Gail
v Korutanech.
Vychutnávejte, ozdravte  
duši zotavte se.

Rodina Preßlauerova
Kreuth 18, 9631 Jenig 
Tel +43 4285 209 
presslauer@landhotels.at  
www.landhotels.at/cs/presslauer
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DAS TRAUNSEE ★★★★S

Oceněná kuchyně v
nádherném Salzkammergutu.
Srdečnost snoubená
s moderním komfortem.

Rodina Gröllerova
Klosterplatz 4, 4801 Traunkirchen 
Tel +43 7617 2216 
das-traunsee@landhotels.at  
www.landhotels.at/cs/das-traunsee
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FORSTHOF ★★★★  
Gurmánský a seminářový hotel v 
Steyrtalu. Lahodné delikatesy 
v každé sezóně.

Rodina Baumschlagerova
Neustraße 29, 4522 Sierning 
Tel +43 7259 2319 0
forsthof@landhotels.at  
www.landhotels.at/cs/forsthof
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GRESSENBAUER ★★★
Rodinný hotel v turistické oblasti
Hinterstoder. Aktivně a uvolněně
uprostřed nádherných hor.

Rodina Rafflova 
Mitterstoder 57, 4573 Hinterstoder 
Tel +43 7564 5359 
gressenbauer@landhotels.at 
www.landhotels.at/cs/gressenbauer
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STRASSERWIRT ★★★★ 
Rodinný hotel s jízdárnou v
Kitzbühelských Alpách. Uděláme 
Vaši dovolenou 
nezapomenutelným zážitkem!

Rodina Notheggerova 
Strass 85 
6393 St. Ulrich am Pillersee 
Tel +43 5354 88102
strasserwirt@landhotels.at 
www.landhotels.at/cs/strasserwirt
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SALCBURSKO

ALPENHOF ★★★★ 
Turistika, wellness a lyžování
ve Filzmoose. Relaxační léto
a zimní radovánky na Dachsteinu.

Rodina Walchhoferova
Neuberg 24, 5532 Filzmoos  
Tel +43 6453 87000 
alpenhof@landhotels.at 
www.landhotels.at/cs/alpenhof
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EDELWEISS ★★★★
Přírodní hotel ve Wagrainu.
Nechte svou mysl procházet 
uvnitř romantické oázy.

Rodina Bergmüllerova
Weberlandl 65, 5602 Wagrain 
Tel +43 6413 8447
edelweiss@landhotels.at
www.landhotels.at/cs/edelweiss
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HAUSERBAUER ★★★★
Aktivní a wellness dovolená na
Salcbursku. Horská romance
v kombinaci s komfortem.

Rodina Rohrmoserova
Bergl 15, 5632 Dorfgastein 
Tel +43 6433 7339 
hauserbauer@landhotels.at 
www.landhotels.at/cs/hauserbauer
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KASERER ★★★
Aktivní rodinný hotel v
Brambergu. Dovolená u přátel v
idylické horské krajině.

Rodina Kasererova
Dorfstr. 20, 5733 Bramberg  
Tel +43 6566 7248  
kaserer@landhotels.at 
www.landhotels.at/cs/kaserer
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TRAUNSTEIN ★★★
Dovolená pro celou rodinu
v Lammertalu. Optimální
spojení wellness a 
sportu v Abtenau.

Rodina Pendlova
Au 66, 5441 Abtenau 
Tel +43 6243 2438 
traunstein@landhotels.at 
www.landhotels.at/cs/traunstein

24
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MADER ★★★★
Kultura v romantickém městě
Steyr. Ideální výchozí bod pro
turistické a cyklo výlety.

Rodina Maderova
Stadtplatz 36, 4400 Steyr 
Tel +43 7252 53 3 58-0
mader@landhotels.at  
www.landhotels.at/cs/mader
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MOORHOF ★★★★
Wellness v pivní vaně v
krásném Innviertelu. Ponořte se
do perfektní venkovské idyly.

Rodina Bauerova
Dorfibm 2, 5131 Franking 
Tel +43 6277 8188 
moorhof@landhotels.at 
www.landhotels.at/cs/moorhof
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POST ★★★
Dovolená v nádherném prostředí
Salzkammergutu. Čistá relaxace
na břehu jezera Traunsee.

Rodina Leitnerova 
Hauptstr. 19, 4802 Ebensee
Tel +43 6133 5208  
post-ebensee@landhotels.at  
www.landhotels.at/cs/post-ebensee
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STOCKERWIRT ★★★★
Idylka v regionu Pyhrn
Priel. Ideální výchozí bod
pro rodiny i sportovce
v létě a v zimě.

Rodina Ramsebnerova
Nr. 2, 4574 Vorderstoder 
Tel +43 7564 82140  
stockerwirt@landhotels.at 
www.landhotels.at/cs/stockerwirt
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DOLNÍ 
RAKOUSKO

GAFRINGWIRT ★★★ 
Čistá relaxace a zábava v
regionu Mostviertel.výborná
regionální kuchyně spojená s
pohostinností.

Rodina Hochholzerova
Mittergafring 4, 3324 Euratsfeld  
Tel +43 7474 268-0
gafringwirt@landhotels.at 
www.landhotels.at/cs/gafringwirt
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Poukazy do Landhotelu
„NEJKRÁSNĚJŠÍ DÁREK JE SVĚTLO V OČÍCH 

OBDAROVANÉHO“  
Ruské pČísloví

Potůšte svoje milované, rodinu,
půátele nebo obchodními partnery

kupony- darujte pravou
rakouskou dovolenou! S kupony 

LANDHOTELu si vybere půíjemce
požadovaný venkovský hotel sám. 

 › www.landhotels.at/gutscheine

S asistentem 
a několika málo

kliknutím na dovolenou!

Z lásky k životnímu prostředí
„CELÁ PŘÍRODA JE JEDNA MELODIE 

V NÍŽ JE UKRYTA HLUBOKÁ HARMONIE“  
Johann Wolfgang von Goethe

Dovolená na horských kolech

Dovolená na kole

Rybaůení

Lyžaůská dovolená

Zimní dovolená

Rodina

Půší turistika

Jízda na koni

Dovolená na statku

Pro gurmány

Koupání venku

Golf

Bezbariérové cestování

Semináůe

Kultura

Wellness

Hotely i pro psy

Poznávací zájezdy

Túry na motorce

SALZBURGER 
DOLOMITENHOF ★★★
Relaxační aktivní  dovolená v
Lammertalu. Pěší turistika a
ráj pro horská kola uprostřed
v přírody.

Rodina Bergschoberova
Steuer 13, 5524 Annaberg 
Tel +43 6463 8139 
dolomitenhof@landhotels.at  
www.landhotels.at/cs/dolomitenhof
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SCHÜTTERBAD ★★★★
Pravá věc pro všechny v
Salzburském Saalachtalu. 
Pohostinství a pohoda. 
To je.

Rodina Pfaffenbichlerova
Niederland 35, 5091 Unken
Tel +43 6589 4296 
schuetterbad@landhotels.at 
www.landhotels.at/cs/schuetterbad
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STOFFLERWIRT ★★★
Dovolená na slunečné straně
Salzburska.
Tam, kde tělo, mysl a duše
relaxují.

Rodina Dopplerova
Hutterstraße 11 
5582 St. Michael/Lungau
Tel +43 6477 82 93  
stofflerwirt@landhotels.at  
www.landhotels.at/cs/stofflerwirt
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ŠTÝRSKO

01

EICHINGERBAUER ★★★★S

Tichý a romantický
flair poblíž Mondsee. Skutečná
pohostinnost na prvním místě. 

Rodina Norbert Sperr & 
Sabine Sperr Lehrl 
Eich 34, 5310 St. Lorenz/Mondsee 
Tel +43 6232 2658 0
eichingerbauer@landhotels.at  
www.landhotels.at/cs/ 
eichingerbauer

03

Podívejte se na blog Venkovská šeptanda
Na novinky  a aktualizace Stojí za to vůdůt 
nové zprávy zLANDHOTELu. Pestrá procházka 
Rakouskem - pro všechny, kteůí chtůjí nůco 
poznat Půíbůhy, pohledy na venkovský život, 
půírodu a zvyky, tipy na dovolenou a další.

Můžete se tůšit na nové prázdninové adresy 
portfolia spoleůnosti LANDHOTELS Austria
o které budeme obohaceni.  

Tůšíme se na Vaši návštůvu! 
 
› www.landhotels.at/cs/blog

Venkovská šeptanda
„NIC NENÍ STEJNÉ JAKO ŽIVOT NA VENKOVĚ. 

DÁVÁ VÍCE RADOSTI NEŽ JAKÝKOLI 
 JINÝ ZPŮSOB ŽIVOTA“  

Katherine Mansfield

Okouzlující krajina Rakouska vyzývá k rozmanitým 
harmonickým zážitkům ve svých regionech. Všude města, 
které vás zvou na procházku – na každém malém místě na vás  
dýchá historie. 
 
Bez ohledu na to, zda chcete cestovat v létě nebo v zimě, 
na motocyklu prozkoumat hranice svobody, hrát golf, plavat ve vodě 
nebo relaxovat na horách, jít pěšky přírodou nebo jet na horském kole 
pokochat se kulturou v malebných městech, ve skupině 
nebo najít osobní prostor, touhy nebo dokonce 
získat nové zkušenosti na semináři na venkově –  
 
nechte se inspirovat LANDHOTELy Rakousko! 

Ruské přísloví 

 

 

      Potěšte svoje milované, rodinu,  
 přátele nebo obchodními partnery 
                   kupony – darujte pravou 
       rakouskou dovolenou! S kupony  
      LANDHOTELu si vybere příjemce 
      požadovaný venkovský hotel sám. 

S námi poznáte jedinečné 
přírodní a kulturní krajiny 
Rakouska. Udržet její krásy je pro  
nás posláním. Proto tiskneme 100%  
ekologicky na recyklovaný papír  
a úmyslně snižujeme jeho spotřebu. 
 
Z tohoto ekologického hlediska 
najdete všechny podrobné informace 
od našich LANDHOTELŮ, prázdninová 
témata a info o regionech –  
aktuální i následující – na našem  
internetovém portálu. 
 
Náš informační bulletin  
Informuje o aktuálních  
nabídkách! 

Podívejte se na blog Venkovská šeptanda 
Na novinky a aktualizace Stojí za to vědět  
nové zprávy zLANDHOTELu. Pestrá procházka  
Rakouskem – pro všechny, kteří chtějí něco  
poznat Příběhy, pohledy na venkovský život,  
přírodu a zvyky, tipy na dovolenou a další. 
 
Můžete se těšit na nové prázdninové adresy  
portfolia společnosti LANDHOTELS Rakousko 
o které budeme obohaceni. 
 
Těšíme se na Vaši návštěvu! 
 

Dovolená na horských kolech 

Dovolená na kole 

Rybaření 

Lyžařská dovolená 

Zimní dovolená 

Rodina 

Pěší turistika 

Jízda na koni 

Dovolená na statku 

Pro gurmány 

Koupání venku 

Golf 

Bezbariérové cestování 

Semináře 

Kultura 

Wellness 

Hotely i pro psy 

Poznávací zájezdy 

Túry na motorce 

Vídeň 


