Korutany

Falkensteiner Hotel SONNENALPE ****+

Kód: 66802A/Neckermann 1119
Poloha
klidná, ve výšce 1500 m n. m. s krásným panoramatickým výhledem na lyžařskou oblast Nassfeld (cca 110 km sjezdovek).
Restaurace, bary a nákupní možnosti cca 50 m.
Vybavení
hotel (147 pokojů) svým hostům nabízí recepci s elegantní lobby a otevřeným krbem, knihovnu se společenskou místností,
restaurací s panoramatickým výhledem, bar s vyhrazeným prostorem pro kuřáky a 4 výtahy. Lyžárna a sušárna obuvi s
přímým přístupem na sjezdovku. Prádelní servis za poplatek.
Ubytování
pokoje (A1A): jednolůžkové pokoje bez možnosti přistýlky, cca 16 m2, některé s balkonem. Pokoje (A1B): jednolůžkové
pokoje s možností 1 přistýlky, cca 24 m2, některé s balkonem. Pokoje (A2A): dvoulůžkové pokoje bez možnosti přistýlky,
cca 24 m2, některé s balkonem. Pokoje jsou vybaveny sat. TV, telefonem, chladničkou, trezorem, sprchou, WC, fénem,
župany pro děti i dospělé k zapůjčení. Pokoje (A2B): dvoulůžkové pokoje s 1 přistýlkou, cca 35 m2, ložnice s opticky
oddělenou obývací částí pokoje s pohovkou na spaní, balkon. Stejné vybavení jako A2A. Rodinné pokoje (A2C): pro 2-5
osob, cca 40 m2, obývací pokoj s dvoulůžkovou postelí a přistýlkou, samostatný pokoj s patrovou postelí, samostatné WC,
posezení, balkon. Stejné vybavení jako A2A.
Stravování
plná penze: snídaně formou bufetu s teplými a studenými pokrmy do 10.00 h. V poledne 12.00–14.00 h. teplá i studená
svačina. K večeři výběr z menu o 5 chodech. Večer dětský bufet v restauraci. Vánoční a silvestrovská slavnostní večeře o 6
chodech. Silvestrovská oslava s přípitkem, půlnočním občerstvením, ohňostrojem, živou hudbou a novoročním brunchem
(do 12.00 h.).
Sport/aktivity
fitness s moderními kardio přístroji a panoramatickým výhledem. Aktivní program pro dospělé a děti s týdenní obměnou
jako např. túry na sněžnicích, výlet s pochodněmi, lyžařské závody atd.
Internet
využití internetového terminálu v lobby a WiFi připojení v mnoha veřejných prostorech zdarma.
Wellness
wellness a vodní svět Aquapura Spa o rozloze cca 1700 m2. Krytý bazén propojený s venkovním bazénem (cca 400 m2, 30
°C, vodní plochy), masážní trysky a obří skluzavka. Dětský bazének. 2 sauny, parní lázeň s odpočinkovou zónou. Za

poplatek: masáže, wellness a kosmetické procedury.
Děti
hlídaní dětí od 3 do 14 let ve Falkylandu, denně 10.00-20.00 h, limonády pro děti v rámci hlídání zdarma. Dětská herna
Falkyland (cca 300 m2) na 2 podlažích s lezeckou stěnou, dětským kinem atd. Vybavení pro nejmenší jako např. el.
chůvička, vysoká židlička, ohřívač lahví, rychlovarná konvice, nosítko a vanička zdarma. Dětská postýlka na vyžádání v CK.
Další výhody
drink na uvítanou. V den příjezdu 1 láhev vody na pokoji. 1x týdně živá hudba.
Info
parkování: parkoviště k dispozici. Garáž za poplatek cca 11 €/den;
domácí zvíře: cca 15 €/den (pouze psi, zakázány v restauraci a spa);
lázeňská taxa: cca 2,50 € den/osoba od 16 let platba na místě;
příjezd/minimální délka pobytu: denně/3 noci, 4.12.-19.12. denně/1 noc, 20.12.-25.12. denně/2 noci, 26.12.-1.1. a 6.2.-12.2.
sobota/7 nocí, 30.1.-5.2. a 13.2.-19.2. denně/5 nocí.
Ušetřete
Sleva za včasnou rezervaci: 10% sleva při rezervaci do 31.10.2015 a pobytu 4.12.-25.12. a 3.1.-27.3. (nelze kombinovat s
výhodným termínem)
Výhodný termín: 4=3 při pobytu 4.12.-20.12., 5=4 při pobytu 12.3.-19.3., 7=6 při pobytu 19.3.-28.3., 8=6 při pobytu
4.12.-20.12.
Dětská sleva
A1B: 1 dosp. + 1 dítě (do 2,99 let) 100% na přistýlce. A2B: 2 dosp. + 1 dítě (do 2,99 let) 100% na přistýlce. A2C: 2 dosp. +
1–3 děti (do 2,99 let) 100% na přistýlce. Další dětské dle rezervačního systému.
Info pro lyžaře
Sjezdovka: přímo u hotelu
Běžecká stopa: cca 2 km
Půjčovna lyží: v hotelu
Lyžařská škola: cca 50 m
Zimní turist. stezky: od hotelu
Skipas servis: na recepci hotelu
www.settour.cz/detail/495
tel.č.: 371 001 001
email: sales@settouronline.cz

