sumario do hotel
Contacto de informação

posição

Ferienart Resort & Spa

3906 Saas-Fee
Switzerland
Telefone:

+41 (0) 27 9581900

Fax:

+41 (0) 27 9581905

telemóvel:

+41 (0) 79 5093125

Web:

www.ferienart.ch

E-Mail::

reservation@ferienart.ch

Total Quartos : 83
garfo de preços: 223 - 824 CHF
refeiçao:
preço do pequeno almoço inklusive CHF
preço do buffet inklusive CHF
meia-pensão inklusive CHF
periodo fechado:
De 1.5.2007 A 31.5.2007
De 1 A 1
Check In: 14.00

Check Out: 12.00

Tipo de hotel
- Resort
- Golf resort
- Hotel de
familia/crianças
- Rural/Agro turismo
- Events

- Wellness
- Casa de hospedes
- hotel desporto
- Ski Resort

facilidades

Descrição geral
O Ferienart Resort & Spa em Saas Fee, Suíça
pode ser contactado por telefone +41 (0)27
9581900 ou fax +41 (0)27 9581905. Para Jà
infelizmente não é ainda possível reservar
online. este alojamento Ferienart Resort & Spa
acolherá-lhe brevemente com prazer. O
correcto data depende das informações update
pelo Manager com o seu login e não estão
garantidas.
localização
-

Centro da cidade 0,2 km
Distrito da cidade 0,2 km
Estação de trem 36 km
comboio/autocarro 0,5 km
Auto estrada 90 km
Zona rural
Montanha - in front of your door, great view!
cidade a mais próxima

serviços do hotel

serviços de quarto

- Bar
- Parking
- Instalações para
deficientes
- Shuttle Bus
- Internet em lobby
- W-LAN (Wireless)
- Restaurante
- Admite-se Animais
- Lavaderia
- Serviços de quartos
- club kids
- Conferências
- Telefone directo
- Telefone directo para
o exterior
- Elevadores
- 6 Restaurants

-

não fumador
Televisão
Telefone
Mini-Bar
Ligação a Internet
Cofre
Secador de cabelo
WC/com banho
Video

leisure facilida
- Ginasio/Fitness
- Wellness 1200m2 (Erlebnispool, Whirlpool,
Thermen, Saunen)
- Jakuzzi
- massagem

Brig 36 km
Como ir là ?
Com automovél
Having arrived at Terminal A of the multistorey
covered car park at the village please contact
us by just giving us a call fom one of the many
free of charge telephones. We will then pick
you up with one of our electro-taxis and take
you to our hotel.
Transporte público
You will get off at Brig whose station has got
various internatinal connections. From here a
post-bus will take you up to Saas-Fee every
hour. On this journey you will get the most of
an impressive alpine landscape.
comentários
You are looking for a unique place for your
seminar, your training, your conference, or
your event? Are you favouring the look-andsay-method? Congratulations, with us you
have found the right partner for a very special
occasion. Discover the unexpected!
Línguas faladas
- Deutsch

- English

- Français

- Sauna 2 verschiedenen Saunen
- Piscina coberta
- Children club
- Biblioteca
- Golfe Indoor-Golfsimulator
- Desportos nauticos Aqua fit im Erlebnispool
- Desportos de inverno
- Campo para desporto im Sommer mit
Kunstrasen-Fussballplatz
- lojas Intersport Ferienart Sport & Fashion

- Italiano

Cartões de Credito
-

American Express
Diners Club
Bonuscard
Maestro

- Visa
- Euro/Master Card
- CartaPTT (postcard)

FERIENART RESORT & SPA deseja-lhe uma boa estada
o seu contacto directo aos hotéis do mundo inteiro
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