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Ta nejlepší poloha v Söldenu

Blíž k vleku už to zkrátka
nejde

Hotel Valentin se nachází pouhých 30 m od údolní stanice
lanovky Gaislachkoglbahn v nadmořské výšce 1363 m. Za
pouhých 7 minut se odtud ocitneme ve výšce 2174 m
(střední stanice). Tady můžeme přestoupit na lanovku 3S a o
6 minut později už vystupujeme v nadmořské výšce 3040 m
(horní stanice)
Žádný jiný hotel neleží tak blízko údolní stanice lanovky: pro
naše hosty to znamená nejen to, že mohou svůj lyžařský den
zahájit rychle a zcela pohodlně, ale i to, že mohou nechat
stát auto po celou dobu pobytu zaparkované

Ráj zimních sportů Sölden

145 kilometrů sjezdovek a zaručená
sněhová pokrývka
 Lyžařský areál v nadmořské výšce 1350–3340 m
 33 moderních lanovek a vleků zajišťuje pohodlnou přepravu
bez čekání
 Bohatá nabídka se 145 kilometry sjezdovek
 Záruka sněhové pokrývky od října do května (velká
nadmořská výška, 2 ledovcové lyžařské oblasti, umělé
zasněžování)
 31 lyžařských chat
 Nejdelší sjezdovka s délkou asi 15 km a převýšením 2000 m
(plošina BIG 3 Schwarze Schneide až do údolí)

Bydlení v alpském stylu

Posezení, pohoda,
relax
Náš krbový bar: přes den centrum domu, odpoledne
ideální pro zahřátí a odpolední svačinku a večer to
nejlepší místo pro sklenku červeného vína nebo koktejl z
rumu připravený naším kubánským barmanem Fredym
Bar je samozřejmě pojmenovaný po našem krbu na
dřevo, který během chladných zimních dní nešíří jen
teplo, ale i tu pravou zimní atmosféru

 Saunový areál s finskou saunou, parní lázní, bio saunou a
infračervenou kabinou, ledovou fontánou i zážitkovými
sprchami
 Zdravý bufet s čerstvým ovocem, zeleninou, sušeným
ovocem, džusy a různými druhy čaje
 Relaxační prostor s lehátky, vodními lůžky a krbem pro
příjemný odpočinek před večeří

Oddech a relaxace

Odpočiňte si a
načerpejte nové síly

Dobrou chuť

Tradičně, moderně a
především útulně

 Začněte den zdravou snídaní, nechte si připravit čerstvé vaječné
pokrmy našimi kuchaři a vychutnejte si sklenku sektu ještě před
tím, než vyrazíte na svah
 Odpolední tyrolská svačina („marend“) od 15:30 v našem
krbovém baru. Něco malého na posilněnou po úspěšném
lyžařském dni. Polévka nebo eintopf, uzeniny, sýr, moučník a
pečivo. K tomu nejlépe jedno malé pivo nebo třeba horkou
čokoládu
 Menu o 5 chodech dle vlastního výběru k večeři a dvakrát týdně
tématický večer s bufetem. Náš kuchařský tým vás bude hýčkat
kreativní směsí tradičních jídel a moderní mezinárodní kuchyně.
Vše je vždy připraveno z regionálních a zdravých ingrediencí

 44 moderně zařízených pokojů (29–55 m²) v
kategoriích: single, comfort, superior, suite
(oddělený obytný a spací prostor), apartmán
(včetně kuchyně)
 Lokální stavební materiály jako kámen, dřevo či
loden v kombinaci s teplými a zářivými odstíny
barev
 Koupelna (sprchový kout či vana) a WC převážně
oddělené, dvojité umyvadlo a prostorné odkládací
plochy
 Takřka všechny pokoje disponují vlastním
balkonem s posezením
 Část pokojů je vybavena podlahou z dřevěných
parket (vhodné pro alergiky)
 Všechny pokoje s fénem, kosmetickým zrcátkem,
WiFi, plochou obrazovkou, trezorem a telefonem

Dobře se vyspěte

Kvalitní zařízení, moderní
praktické

Srdečný pozdrav
„Griass Enk“ ze Söldenu

Ein herzliches

Jakékoliv dotazy vám rádi
zodpovíme na telefonním čísle
+43 5254 2267 nebo nám
můžete jednoduše zaslat e-mail
na adresu:
info@hotel-valentin.at

