Witamy serdecznie!

HOTEL VALENTIN
Dorfstraße 109 I A-6450 Sölden
+43 (0) 5254 2267 I info@hotel-valentin.at
www.hotel-valentin.at

Najlepsza lokalizacja w Sölden

Bliżej wyciągu
już się nie da.

Hotel Valentin znajduje się tylko 30m od stacji dolnej
kolejki linowej Gaislachkoglbahn na wysokości 1.363m.
Tylko 7 minut trwa przejazd na wysokość 2.174m (stacja
środkowa), skąd następuje przesiadka do kolejki 3S, a 6
minut później jesteśmy już na wysokości 3.040m (stacja
górska)
Żaden inny hotel nie znajduje się tak blisko stacji dolnej, co
dla naszych gości oznacza nie tylko to, że w szybki i
nieskomplikowany sposób mogą rozpocząć aktywny dzień
na nartach, ale nie muszą również korzystać z samochodu
podczas swojego pobytu w hotelu.

Raj sportów zimowych Sölden

145 kilometrów tras narciarskich i absolutna
pewność, że nie zabraknie śniegu
 Teren narciarski na wysokości od 1.350 do 3.340m
 33 nowoczesne wyciągi narciarskie gwarantują wygodny
transport, bez zbędnego czekania
 Różnorodna oferta ze 145 kilometrami tras narciarskich
 Znakomite warunki narciarskie od października do maja (w
zależności od wysokości, 2 lodowcowe tereny narciarskie,
sztuczne naśnieżanie)
 31 domków noclegowych dla narciarzy
 Najdłuższy zjazd narciarski, ok. 15km i 2.000 m różnicy
wysokości (BIG3, naturalna platforma widokowa na
Schwarze Schneide aż do doliny Tal)

Alpejskie dobre
samopoczucie, relaks &
odpoczynek

Nasz bar przy kominku, który w ciągu dnia stanowi
centrum domu, po południu staje się idealnym
miejscem na ogrzanie się i zjedzenie podwieczorku, a
wieczorem jest najlepszym miejscem, w którym można
wypić lampkę czerwonego wina lub koktajl z rumem
przygotowany przez naszego kubańskiego barmana
Frediego.
Nazwa baru pochodzi od kominka, który w zimowe dni
jest nie tylko źródłem ciepła, ale tworzy także
prawdziwy nastrój zimowy

 Kompleks saun, z sauną fińską, łaźnią parową, biosauną i
kabiną na podczerwień, lodową studnią oraz natryskiem
wrażeń
 Bufet ze zdrową żywnością oferuje świeże owoce,
warzywa, suszone owoce, soki i różne gatunki herbaty
 Miejsce do wypoczynku z leżakami, łóżkami wodnymi i
kominkiem dla relaksu przed kolacją

Relaks i wypoczynek

odprężenie i naładowanie
sił witalnych

Smacznego

tradycyjnie, nowocześnie
ale przed wszystkim
przyjemnie

 Zacznij dzień od zdrowego śniadania, zamów świeże potrawy
jajeczne, a przed wyruszeniem na trasę narciarską pozwól sobie
na kieliszek szampana
 Podwieczorek (Tiroler Marend) od 15:30 w naszym barze
kominkowym. Małe wzmocnienie po udanym dniu spędzonym na
nartach. Zupa albo gulasz, kiełbasa, ser, ciasto lub pieczywo. Do
tego najlepiej małe piwo lub gorąca czekolada
 5 -daniowe menu do wyboru wieczorem, a dwa razy w tygodniu
wieczorek tematyczny z bufetem. Nasi kucharze rozpieszczają
gości kreatywną mieszanką tradycyjnych dań i nowoczesnej
kuchni międzynarodowej. Dania są zawsze przygotowywane z
regionalnych i zdrowych produktów

 44 nowocześnie wyposażone pokoje (29,0-55,0
m²) w kategoriach: pokój pojedynczy, pokój typu
Komfort, Superior, Suite (oddzielnie sypialnia i
pokój dzienny), apartament (wraz z kuchnią)
 regionalne materiały budowlane takie jak kamień,
drewno, loden w połączeniu z ciepłymi i żywymi
kolorami
 łazienka (prysznic lub wanna) i WC przeważnie
oddzielnie, podwójna umywalka i przestronne
półki
 prawie wszystkie pokoje posiadają balkon z
miejscami do siedzenia
 niektóre pokoje wyposażone są w drewniany
parkiet (dla alergików)
 wszystkie pokoje z szuszarką do włosów,
lusterkiem kosmetycznym, bezprzewodowym
dostępem do internetu, telewizorem z płaskim
ekranem, sejfem i telefonem

Śpij smacznie w dobrze
wyposażonych, nowoczesnych i
praktycznych pokojach

Serdeczne „Griass Enk“
w Sölden

Ein herzliches

Chętnie odpowiemy na wszystkie
pytania pod numerem telefonu
+43 5254 2267 lub też można do
nas wysłać maila na adres:
info@hotel-valentin.at

