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Austria

ROUTES DU BONHEUR No coração da Áustria, o esqui alpino e
aquático
De Streif, a famosa pista de Kitzbühel, ao Wörthersee, o esplêndido lago da região de
Caríntia, a Áustria atrai todos os apreciadores de esqui. Sobre a neve ou sobre a água, em
esqui de fundo ou patinando, em esqui alpino ou náutico, essas paisagens parecem ter
sido criadas para a beleza dos movimentos.

2 NOITES
do

US$ 938,02*

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *

* Preço total dado como indicação calculado com base na estadia do número de noites
recomendadas nesta página, nos três meses seguintes, e com base em ocupação dupla (sem
incluir as atividades recomendadas, sem incluir os estabelecimentos que não pode ser
reservado online e excluindo restaurantes).
** Preço no exterior se aplica.
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KITZBÜHEL — 1 NOITE

( 1 propriedade/propriedades )

Tennerhof Gourmet & Spa de Charme Hotel
Hotel e restaurante na montanha. Kitzbühel: música para os ouvidos de esquiadores entusiastas. Esta
estância é descrita pelos especialistas como uma das mais bonitas e, para muitos deles, esquiar em Streif é a
descida mais difícil e mais prestigiada do mundo. O Tennerhof, o primeiro hotel de 5 estrelas em Kitzbühel, está
localizado no sopé das encostas. Um hotel em que o romantismo, a tradição e a excelente cozinha vêm juntos.
Aqui o hóspede também pode relaxar durante o verão, jogar golfe ou nadar em duas piscinas do hotel. O
Tennerhof, que pertencia à família Pasquali por muitos anos, encarna perfeitamente o espírito da tradição e a
hospitalidade tiroleses.
Fechamento semanal :
Restaurante principal: almoço e jantar de segunda-feira para quarta-feira.

Fechamento anual :
De início de outubro até meados de dezembro e de início de abril al final de maio.

Membro da Relais & Châteaux desde 2007
Griesenauweg 26
6370, Kitzbühel
(Tirol)

Perto da propriedade

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *

A Noite dos Balões, Filzmoos
Assistindo à Copa do Mundo de Polo na neve
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*Preç o de uma c hamada loc al
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PÖRTSCHACH/TECHELSBERG — 1 NOITE

( 1 propriedade/propriedades )

Hotel Schloss Seefels
Hotel e restaurante às margens de um lago. No sul da Áustria, o lago Wörther é a jóia de Carinthia, região
que goza de um clima mediterrâneo. Tanto no hotel como no lago sente-se o ar da Costa Azul: águas turquesa,
vista panorâmica fantástica e os jardins do castelo salpicados de ﬂores. Esta inﬂuência mediterrânea reﬂete-se
na criatividade da cozinha e no entusiasmo com que se satisfazem todos os desejos dos clientes. Deixe-se
seduzir pela excelência do serviço num ambiente encantador, com estilo e opulência.
Fechamento anual :
Hotel: de 1° de novembro a 4 de dezembro e de 16 de março a 1° de junho. Restaurante principal: de 1° de novembro a 4 de
dezembro e de 16 de março a 14 de abril. “Porto Bello”: de meados de setembro até meados de maio e de outubro a
dezembro.

Membro da Relais & Châteaux desde 1979
Töschling 1
A-9212, Pörtschach/Techelsberg
(Kärnten/Wörthersee)

Perto da propriedade

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *
As águas quentes de Wörthersee

*Preç o de uma c hamada loc al

