Kære gæster!
Lystgården Klausner ligger i hjertet af Salzburg/Østrig, midt i den skønne Ski- og Sportsverden Amadé.
Uanset om du er til aktiv ferie eller bare trænger til at slappe af, så er Altenmarkt/Zauchensee lige
noget for dig. Her finder du alt, hvad feriegæsten har brug for.
Altenmarkt er en hyggelig lille by med mange butikker, shops, caféer og restauranter i centrum.
Lystgården Klausner er indrettet med moderne værelser og appartementer med
brusebad/WC/TV/altan osv. En særlig luksus er wellness-området med forskellige slags saunaer og en
whirlpool.
Om sommeren kan man ...
• bestige bjergene i området; det er muligt at komme op til 3000 meter i højden
• tage på opdagelse på vandrevejene sammen med familien og opleve den dejlige natur
• nyde landskabet på mountainbike og få lidt "sved på panden"
• sving køllerne på en af de fem golfpladser i nærheden (Golfklub Radstadt – kun 5 minutter væk)
• snup tennisketsjeren og slå sig løs (13 pladser lige om hjørnet – hal og udendørs! – 3 af pladserne
ligger kun 200 m fra huset)
• ride på heste, spille minigolf, køre på skøjter (skaterpark) eller inlinere, tage en tur på kondiruten
• køre på cykel, nordic walking, fiske, spille beachvolleyball, tage et kig på Salzburg bys
seværdigheder og meget andet
Om vinteren er det bare skønt at …
• tage en kanetur gennem det smukke vinterlandskab
• ha' det sjovt på ski over hele 870 løjpekilometer (med 270 liftanlæg!)
• dyrke langrend på ca. 90 km løjper med spor
• opleve den smukke natur på egen hånd og to gåben
• drøne tilbage i dalen med kælken efter en skøn tur
• foretage sig meget andet godt, såsom … nordic walking, skøjteløb, ridning, curling og meget andet
Vi vil meget gerne fortælle dig mere!
Kontakt os venligst:
Mail:

landhaus.klausner@sbg.at

Telefon:

0043 6452 7123

Vi glæder os til dit besøg!
Hilsen fra familie Klausner
Lysthus Klausner – ferieparadis hele året!

