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המיקום הטוב ביותר בסולדן  -קרוב יותר למעלית לא הולך.
מלון ולנטין ממוקם רק  30מ' הרחק מתחנת העמק
במרחק של 1.363מ' .תוך Gaislachkoglbahn 7
דקות אתה נמצא בגובה של  2.174מ' (התחנה
 ,ו 6דקות Bahn 3Sהאמצעית) .משם אתה מחליף ל
מאוחר יותר אתה מגיע ל 3.040מ' (תחנת ההר).
איןמלון אחר שהוא כל כך קרוב לתחנת העמק .לכן
האורחים שלנו לא רק שהם יכולים להתחיל במהירות
ובקלות את יום הסקי שלהם ,אלא גם שאתה יכול
להשאיר את המכונית שלך בעת שהותך.

גן עדן של ספורט החורף סולדן  145 -קילומטר של מדרונות
ושלג בטוח






אתר סקי בין  3.340 - 1.350מ'
 33מעליות מודרניות מבטיחות נסיעה נוחה ללא זמן
המתנה
מגוון מגוון של  145קילומטר של מדרונות
ערבות שלג מוחלטות מאוקטובר עד מאי (גובה2 ,
אזורי סקי קרחון ,שלג מלאכותי)
 31בקתות סקי
מורד הסקי הארוך ביותר בסביבות  15ק"מ ו2000 -
מ' הבדל גובה (Plattform Schwarz 3BIG
 Schneideעד העמק).

חווית מגורים אלפית – להשען אחורה ,להרגע וליהנות
בר הקאמין שלנו :במהלך יום מרכז הבית,
אידיאלי להתחמם בשעת אחר הצהריים ,בשעות
אחר הצהריים ובערב המקום הטוב ביותר לכוס
יין אדום או קוקטייל רום ,שהוכן על ידי הברמן
הקובני שלנו פרדי.
נותן השם היה כמובן קאמין העץ שלנו ,שלא רק
מחמם בימי חורף קרים ,אלא מספק גם אווירת
חורף נכונה.





להירגע ולתדלק כוח  -רגיעה ונופש.

אזור סאונה עם סאונה פינית ,אמבט אדים ,סאונה
ביו ותא אינפרא אדום ,מזרקת קרח ,מקלחות
חוויה.
מזנון ויטאליות עם פירות טריים ,ירקות ,פירות
יבשים ,מיצים וסוגי תה שונים.
אזור הרפיה עם כסאות נוח ,מיטות מים וקאמין
למנוחה לפני ארוחת הערב.

בתיאבון  -מסורתי ,מודרני ומעל לכל נוח
התחל את היום עם ארוחת בוקר בריאה .התפנק ממאכלי
ביצים טריים שהוכנו על ידי השפים שלנו ,והתענג מכוסית
סקט (שמפניה אוסטרית) לפני שאתה יוצא למדרונות הסקי.
חטיף אחר הצהריים ( )Tiroler Marendמ 15:30 -בבר
הקאמין שלנו .חיזוק קטן אחרי יום סקי מוצלח .מרק או
נזיד ,נקניק ,גבינה ,עוגות ודברי מאפה .לזה הכי טב בירה
קטנה או אולי בכל זאת שוקו חם.
תפריט בן 5מנות בערב ופעמים בשבוע ערב עם נושא ומזנון.
צוות המטבח שלנו יפנק אתכם עם שילוב יצירתי של מאכלים
מסורתיים ומאכלים בינלאומיים מודרניים .מוכן תמיד עם
מרכיבים בריאים ומקומיים.

 44חדרים מודרנים ( 29.0-55.0מ“ר) בקטגוריות:
בודד ( ,)Singleנוחות ( ,)Comfortמעולה
( ,)Superiorסוויטה (( )Suiteהפרדת סלון ואיזור
שינה) ,דירה (כולל מטבח).
חומרי בניה מקומיים כגון אבן ,עץ ,לודן בשילוב עם
צבעים חמים ותוססים.
חדר רחצה (מקלחת או אמבטיה) ושירותים בדרך
כלל מבודדים ,כיור כפול ומדפים מרווחים.
בכמעט כל החדרים יש מרפסות פרטיות עם פינת
ישיבה.
חלק מהחדרים כוללים פרקט מעץ (אלרגיה)
בכל החדרים יש מייבש שיער ,מראת איפור,
אינטרנט אלחוטי ,מסך שטוח ,כספת וטלפון

ליל מנוחה  -מצויד היטב ,מודרני ומעשי

חם בסולדן

“"Griass Enk

אנו עומדים לשרותכם ונשמח לענות
על כל שאלה טלפונית תחת המספר
0043-5254-2267
או שילחו לנו דוא"ל לכתובת
info@hotel-valentin.at

Ein herzliches

