Casa de oaspeţi Sunkler
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Descriere Casa de oaspeţi Sunkler, Golling, Austria
Golling - Vacanţă idilică şi variată
Aşezarea Golling este situată aproape de oraşul lui Mozart Salzburg şi este încadrat frumos de peisajul pitoresc al
Alpilor. Simbolul oraşului este castelul Golling, situat sus pe o stâncă şi care adăposteşte un muzeu de istorie. Vă
aşteaptă un program atractiv, de agrement, cultură şi sport în regiune, cu multe posibilităţi pentru familii. Cascada
Golling, de 75 m adâncime, derdeluşul natural şi traseele de drumeţii precum şi Parcul Acvatic Aqua Salza cu saună,
baie de aburi şi zonă pentru copii sunt doar câteva sugestii pentru o vacanţă deosebită.
În Golling după o zi pe pârtii mai aveţi şi alte posibilităţi pentru petrecerea timpului liber sau dacă doriţi linişte vă puteţi
retrage. Restaurante primitoare, gasthäus şi cafenele vă răsfață cu caracteristici tradiționale sau internaționale. Iar cel
care doreşte să continue cu distracţia poate să aleagă între diferitele baruri şi discoteci. Iar pentru cei care încă nu au
obosit la schi pot schia în continuare pe una dintre pârtiile cu nocturnă sau să facă o plimbare în natura deosebit de
frumoasă de iarnă sau să ia parte la o plimbare cu racheta de zăpadă în împrejurimea Bluntatu. O atracţie istorică în
Goling este meșteșugul tradițional - fabrica de hârtie, singura din Austria care este privată. De asemenea merită o
excursie la Salzburg locul la naştere lui Mozart. Sau la Salina Hallein, o experienţă interesantă pentru întreaga familie.
Aici veţi găsii şi tobogane, care încântă în special pe cei mici. Iar pentru cei care vor doar să se relaxeze este de
recomandat "Aqua Salza", o adevărată oază cu saună, zonă wellness şi de frumuseţe la fel şi o piscină acoperită şi
spaţiu pentru copii.
Cu skipass-ul regiunii "Dachstein West" vă stau la dispoziţie în total 160 km de pârtii. Cele 53 de instalaţii pe cablu vă
transportă la pârtii fără probleme. Bucuraţi-vă de ore întregi de schiat pe pârtii foarte bine preparate în domeniile
Annaberg im Lammertal, Gosau, Russbach, St. Martin, Lungötz, Bad Dürrnberg, Postalm şi Abtenau, care sunt
conectate între ele prin intermediul skibus-urilor. Din centrul de schi Annaberg im Lammertal aveţi acces direct în
domeniul schiabil Dachstein West. În special începătorii şi cei cu un stil liniştit de schi - dar şi cei avansaţi - vor găsi aici
o ofertă excelentă de pârtii, care promite multă varietate. Multă distracţie vă aşteaptă şi pe pârtiile Gaudipisten: cu
porţiune de slalom, instalaţii de snowcross, pârtie ondulată şi pârtii mogul. Cui nu-i ajunge, este aşteptat la schi în
nocturnă la instalaţia Ötscherlift. Pentru toţi începătorii pârtiile largi şi bine pregătite sunt ideale pentru primele
încercări. Familiile cu copii au descoperit de ceva vreme că această regiune este o destinaţie ideală pentru ele,
infrastructura cuprinde multe oferte pentru "pitici", printre care mai multe grădiniţe de schi şi ski-camps. La
Spatzennester, Bärencamp, Brumsiland şi pe "covoarele fermecate" joaca este în toi! Diversele Snow-Park-uri îşi
deschid porţile cu multe posibilităţi pentru schiori şi boarderi. Snowpark-ul Dachstein-West din domeniul schiabil
Russbach este cel mai mare şi cel mai variat şi vă aşteaptă cu jumps, rails şi tables. Freeriderii aunt aşteptaţi la rândul
lor în special la Freesports Arena Krippenstein. Circuitul de schi panoramic "Panoronda", cu o lungime totală de 44 km
este o experienţă frumoasă şi variată, pe pârtii cât se poate de bine preparate şi marcate. Terase însorite şi refugii
rustice vă invită în special la o pauză pentru a admira priveliştile înconjurătoare. Vreţi să distribuiţi cât mai repede
impresiile adunate de-a lungul zilei de schi? Nici o problemă! În total vă stau la dispoziţie numai puţin de 13 hot-spots
Wi-Fi în Regiunea de Schi Dachstein West - la Funpark, la refugii şi la staţiile instalaţiilor.
Pentru toţi cei care le place schi fond în Golling au la dispoziţie 20 km de schi fond, pe care le pot descoperi înconjurat
de peisajul frumos de iarnă. Cu pârtii uşoare şi dificultate medie este potrivit pentru începători şi avansaţi. Pârtia schi
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fond uşoară Salzachufer trece de exemplu de-a lungul Ufer Salzach de o lungime de 4,3 km. De asemenea este
preparat şi pentru cei care preferă stil skating. Cea mai lungă pârtie schi fond este Bluntau cu un total de 8,2 km
lungime. În Tennengau vă stau la dispoziţie un total de 170 km pârtii schi fond, din care unele sunt cu nocturnă, unde
şi seara puteţi schia. Fiecare localitate din regiune oferă trasee deosebite de unde puteţi alege după plac.
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