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PARK GSTAAD

Tipo de acomodação A partir de

Superior Forest View Room 680
Deluxe Mountain View Room 880
Executive Suite 1.930
Deluxe Suite 2.580
Penthouse Indulgence 4.880
Penthouse Promenade 8.380
Penthouse Park 10.730
My Gstaad Chalet consultar

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Taxa CHF 5,20 por pessoa por dia

VAT 3,70%

Taxas adicionais
• Late Checkout

12pm a 4pm – 50% do valor da diária
Após as 4pm – 100% do valor da diária

• Pet Fee – CHF 35 por dia

Serviços
• Check-in: 3pm / Check-out: 12pm
• Café da manhã diário
• Cama extra. Sujeito à disponibilidade no check-in
• Berço. Sujeito à disponibilidade no check-in
• Kids Club
• Acesso ao fitness center
• Shuttle Service
• Acesso a pista de patinação no gelo
• Wi-fi

Nós nos esforçamos para oferecer às famílias, casais e viajantes individuais momentos que eles vão amar. Cercado por majestosas vistas panorâmicas 
das montanhas, o hotel combina o charme suíço e o conforto moderno e sofisticado em todos os 84 quartos e 10 suítes.
Gstaad oferece uma gama estonteante de opções quando se trata de atividades, entre elas: esqui alpino, corridas de kart de gelo, arco e flecha, esqui 
cross-country, esqui alpino, trenó, excursões com raquetes de neve, patinação no gelo, curling, passeios de trenós puxados por cães ciclismo de inverno, 
montanhismo, cavalgadas, etc. No verão e no inverno, Gstaad e seus arredores estão repletos de oportunidades para atividades adequadas para 
famílias e casais. No Spa do hotel, desfrute de uma bela piscina de água salgada coberta. Esta área também é lar de seu próprio simulador de golfe 
interno. Com um profissional de golfe residente disponível para orientação e Aconselhamento, os hóspedes podem desfrutar de uma experiência imersiva 
Nos campos mais bonitos do mundo.

Valores em CHF por apartamento por noite, sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Temporada de 14 Dez 2018 a 10 Mar 2019
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