
Як в Астрії вибрати зимовий курорт?

      

Долина Отцталь в самому серці Австрійських Альп гарантує сніг з кінця жовтня по
травень. А “гурмани” швидкісних спусків можуть і зовсім кататися на льодовику круглий
рік. Любителям зими і снігу варто лише визначитися, якому виду відпочинку віддати
перевагу.

Альпійське закулісся
Зельден – стихія для тих, хто любить активний спосіб життя практично двадцять чотири
години на добу. Сто сорок вісім кілометрів лижних трас і три “трьохтисячники” тільки
найвитриваліших не
залишать без сил. Саме для них вечорами і до глибокої ночі відкриті бари і дискотеки,
проводяться різноманітні концерти – від національного Йодля до важкого року і техно.
Ті, хто їде за класичним лижним відпочинком і затишними зимовими вечорами,
потраплять у свою стихію, влаштувавшись в Обергугль-Хохгугль. Тут вони будуть
насолоджуватися спокоєм, тишею і недоторканими засніженими ландшафтами.
Джазовий фестиваль Jazz & Bruch стане лише прекрасним акомпанементом до
оточуючих красот. У цій вільній від автомобільного руху місцевості можна знайти різні по
висоті (від 1800 до 3000 метрів) і складності траси, від блакитних до чорних, так що
бувалі лижники отримають свою порцію екстремального задоволення. Але навіть вони
здивуються, виявивши в горах унікальний бар Top Mountain Star. Що ж в ньому
незвичайного? А те, що він знаходиться на висоті понад три тисячі метрів над рівнем
моря, що дозволяє оглядати околиці на 360 градусів. Шанувальники гірських пейзажів
будуть зачаровані прекрасними альпійськими лаштунками, створеними знаменитими
“трьохтисячниками”. Але якщо вони захочуть відчути справжню атмосферу гірського
шале, їм потрібно в Hohe Mut Alm, де все меню – від холодних закусок до кайзершмаррен
– традиційні альпійські делікатеси.

Жар льодовика
Ті, хто хоче долучитися не тільки до гірської, але і до водної стихії, відправляються в
Ленгенфельд, в знаменитий spa-готель Aqua Dome. Оточений горами і підживлений
термальними джерелами, він побудований за принципами фен-шуй і є притягальним
місцем для цінителів курортів найвищої якості. З грудня минулого року готель збільшив
кількість номерів, щоб вмістити всіх бажаючих, і обзавівся приватній spa-зоною,
доступною лише гостям готелю. Кожен, хто хоча б раз тут відпочивав, захоче
повернутися лише за тим, щоб полежати в чудових чашах з термальною водою, що
нагадують об’єкти інопланетної цивілізації. Сніжинки кружляють, падають і тануть на
розслаблених людях, що релаксують в теплій мінеральній воді, якою наповнені чаші, під
зоряним отцтальським небом. І весь світ може почекати. Але недовго, оскільки курорт
пропонує ще безодню корисних для здоров’я процедур: від крижаної печери до
комплексу саун. Лазні з різним температурним режимом від 55 до 115 оС, пар в
поєднанні з лікувальними грязями, сіллю або медом підсилюють ефект. Розширити
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альпійські враження допоможе стоун-масаж з використанням каменів з гірських вершин,
омолоджуючі обгортання з арнікою, звіробоєм і ромашкою, трав’яна парна з ароматами
ефірних масел. Тут кожен гірський куточок готовий подарувати гостям корисні і приємні
відчуття. Невипадково комплекс саун називається Gletschergluhen, або жар льодовика,
spa-центр – Morgentau, тобто “ранкова роса”, а фітнес-центр – Gipfelsturm, що означає
“підкорювач вершин”.

Театр снігу
Оздоровивши дух і тіло, можна вирушати в свій номер. Я не переставала дивуватися
польоту сміливої думки архітекторів, яким вдалога так вдало поєднати затишок
сільського будинку з найвищими технологіями будівництва.
Рекламні ролики, присвячені готелю, починаються з того, що головний герой відкриває
вікно смутного офісу і … потрапляє в новий світ. Вам здасться, що ви і є той самий герой,
що ледь відкриває двері.
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