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Prodloužený sportovně relaxační víkend v luxusních lázních Tyrolských Alp! 

 
Speciální program v malebném horském údolí  Ötzal s možností bohatého adrenalinového vyžití (rafting, 

zipline, canyonig… ) ve spojení s jedinečnou péčí a luxusem ve špičkových termálních lázních a hotelu Aqua 
Dome**** -  ideálním místem pro zasloužený odpočinek! 

 
1. Den   Ve večerních hodinách odjezd autobusem z ČR 

2. Den  V ranních hodinách příjezd do tyrolského údolí Ötzal a ubytování v luxusním hotelu 

Aqua Dome****, snídaně 

 Dopoledne rafting – cca 15 km, stupeň III., instruktoři výbava – krásný úsek 

 Odpoledne – návštěva nejmodernějších lázní a wellness v Rakousku 

 Večeře a volná zábava ve stylových barech  

3. Den 
 

 Snídaně, poté canyoning, zipline a ještě mnohem více! 

 Dopoledne - canyoning - koryto potoka ve zdejších skalách vytvořilo naprosto 

jedinečný kaňon, plný skalních skluzavek, tobogánů a vodopádků, ze kterých budete 

pod dohledem instruktorů a patřičně oděni do neoprenových obleků, sjíždět a skákat. 

Tato atrakce patří k životním zážitkům!!! 

 Odpoledne - zipline dle přání – dále možnost vyzkoušení vodních a jiných atrakcí 

(tobogány, lezení nad vodou, vystřelování do vody, beach volejbal, skoky do vody, 

opalování na pláži, koupání atd.) 

 Večeř a noční zábava! 

4. Den  Po snídani v dopoledních hodinách odjezd do ČR. 

 
 
Program lze pojmout individuálně dle přání a místo adrenalinových zážitků si užívat místní, anebo si 
vybrat z nádherných treků všech úrovní v okolních horách ať už na kole nebo pěšky.  

http://www.aqua-dome.at/cs


 

 
 
Hotel Aqua Dome****   
 

 Špičkový termální komplex uprostřed horského údolí Ötzal - jedinečné spojení moderní architektury 
s tradiční alpským půvabem 

 Návštěva hotelové restaurace je skutečným gurmánským zážitkem – nejlepší kuchaři, regionální 
kuchyně, výběrové menu o 5 chodech na večeři, švédské stoly, velkolepé snídaně formou bufetu a 
profesionální restaurační tým 

 Přímo na areál hotelu navazují nejmodernější lázně v Rakousku 
o Termální bazény “vznášející” se ve výšce 12m nad zemí 
o Saunový svět o rozloze větší než 2 000 m² 
o Solné jeskyně, parní lázně, termální lázně…  

 
  


