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Cílem hostitelské rodiny Veithů je stále 

hosty překvapovat, někdy jen úplnými ma-

ličkostmi – ve svém celku je pobyt velice 

příjemný. Nic se nemusí, ale hodně se toho 

smí. Servis je osobní, člověk má dojem, že 

je na návštěvě u známých. Hotel je velice ti-

chý, komorní prostředí vás osloví hned u re-

cepce a neopustí vás až do konce pobytu.

KUCHYNĚ PLNÁ PŘEKVAPENÍ
Ta začínají hned u snídaňového bufetu. 

Dalo by se tu strávit velice příjemné 

dopoledne a stále by bylo co ochut-

návat. Když vstanete dostatečně brzy, 

můžete snídat s domácími, to často 

znamená i s několikanásobnou vítězkou 

světového sjezdařského poháru Annou 

Veithovou Fenningerovou, odnedávna 

manželkou syna hostitelů. Tou se hotel 

nijak nechlubí, prostě tam je… pokud 

zrovna někde nezávodí.

Můžete si odlomit kus včelího plástu, na-

sypat si domácí müsli, vybrat si stravu 

zdravou i méně zdravou, protože i tu 

najdete bohatě zastoupenou mezi regio-

nálními produkty v bufetu.

A pak je tady arx restaurant, kde si na 

své přijde i vybíravý gurmán: nejen kvůli 

kvalitě jídel a jejich unikátním kreacím, 

mimořádný je i způsob stolování, servíro-

vání na dřevě, na kamenných destičkách, 

jí se na stolech z jednoho velikého prkna 

atd. I jídla, která podle názvu znáte, jsou 

tu jiná. Vinný lístek nepřekvapí, protože 

čekáte dobrou nabídku a ona dobrá 

je, vína rakouská i z jiných zemí světa. 
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LYŽE I GOLF 
v hotelu arx mají stále sezonu
Butikhotel arx shlíží na Schladming z výšky. Menší, klidný hotel v Rohrmoosu, u silni-
ce stoupající na jižní úbočí hor nad městem. Do rušného centra půldruhého kilome-
tru, ale tady nahoře najdete jiný svět. Butik v názvu znamená, že je tady skoro všech-
no o kousek jinačí než v běžných hotelích. Týká se to nejen velikosti, ale i vybavení 
pokojů, nabídky jídel, jejich servírování a skladby a nakonec i uvolněné, přátelské at-
mosféry, která v tomto rodinném podniku vládne.

Text a foto: Ivo Doušek
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A pak je tady bar a pivní lounge, v létě 

na terase na čerstvém vzduchu. Zvláštní 

atmosféru dodávají originální díla zná-

mého rakouského umělce Jürgena Foxe, 

moderní bar vybízí hosty k relaxaci 

u krbu a tekutého pohoštění.

SKI IN, SKI OUT
V regionu Schladming-Dachstein je 

celkem 230 km skvěle preparovaných 

sjezdovek, na kterých je roztrou-

šeno 97 klasických lyžařských chat. 

A autu můžete dát dovolenou: 

první lanovka je jen pár kroků od 

hotelu. Lyžuje se od prosince do 

dubna, se zárukou pokrytí sněhem.

Od hotelu se dá ráno odjet na lyžích 

dolů a odpoledne se vrátit shora. „Do-

mácí“ kopec Hochwurzen, jehož 

hlavní lanovka začíná kousek nad 

hotelem, převyšuje hotel skoro 

o tisíc metrů. Ale na výběr 

je toho mnohem víc: hotel 

leží v centru obří lyžařské 

oblasti, která se táhne na 

jih od Schladmingu, za-

hrnuje místní čtyři centra 

– čtyři hory, propojené 

85 lanovkami a sedačkami. 

Vše tvoří součást známého 

Ski amadé, táhnoucího se 

ještě dál k západu, ale to už 

musíte použít auto.

Druhé straně údolí kraluje třítisícový 

 Dachstein, na jehož severní straně se 

celý rok lyžuje na ledovci. Na tento 

vrchol je v létě skvělý výlet lanovkou.

GOLFSAFARI ENNSTAL
Jako partnerský hotel golfklubu 

Dachstein-Tauern umožňuje arx 

hru za výhodných podmínek na 

celkem 135 jamkách sedmi klubů, 

ležících v oblasti Ski amadé. Nej-

důležitější čtyři jsou soustředěny do 

údolí Ennsu, úzce spolupracují v rámci 

Schladming-Dachstein Golfsafari. Hotel 

je vůči nim v optimální pozici – západně 

od něj leží GC Radstadt, velmi blízko zmí-

něný Dachstein-Tauern GCC a o dvacet 

minut dál na východ GC Schloss Pichlarn 

a GC Liezen- Weißenbach.

Hosté hotelu mohou využívat karty Golf 

in Ski amadé card, s níž vyjde hra pod-

statně výhodněji než při nákupu na jed-

notlivých hřištích. Karta na 3 hry stojí 

179 euro, za čtyři hry zaplatíte 239 euro, 

za pět 299 euro a můžete s ní hrát vždy 

celý den, libovolný počet jamek, a to i na 

více hřištích! Podrobnosti najdete na webu 

 www.schladming-dachstein.at/golfsafari.

(PR)

Kontaktní údaje

arx Hotel & Restaurant

Manuel Veith

8971 Rohrmoos/Schladming, 

Rohrmooserstrasse 91

T: +43(0)3687/61493, 

offi ce@das-arx.at, www.das-arx.at
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PŘÍKLADY LYŽAŘSKÝCH A GOLFOVÝCH BALÍČKŮ
SONNENSKILAUF – Lyžování na slunci
•  24. 2.–3. 4. 2018

•  5 nocí s rozmazlující polopenzí arx

•  čtyřdenní skipas

•  lanovka pár kroků od dveří

•  cena720 €/os.

Golfové dny se třemi GF
•  1. 6.– 30. 9. 2018

•  2 noci s rozmazlující polopenzí arx

•  3 green fee na všech 7 hřišť ve Ski amadé 

v hodnotě 239 €

•  cena 360 €/os.

Podobné balíčky existují i pro 4 a 5 golfových dnů.


