
Hotel Alexander Charme

na vyžádání

Cena zahrnuje:
 POLOPENZE:
 – bohatý snídaňový bufet
 – tříchodová večeře dle Vašeho výběru
 ubytování v moderně zařízených pokojích
 neomezené připojení k internetu
 přístup do Bio laguny
 venkovní parkování
 úschovna kol
 kyvadlová doprava od 8:00 – 19:30



Luxusní hotelový resort se nachází ve středisku Livigno, přímo vedle lyžařského
areálu Teola a byl v posledních letech kompletně zrekonstruován. Nabízí ubytování
v moderních a elegantních pokojích a apartmánech s vlastní koupelnou, vytápěním,
TV a telefonem, trezorem, Wi-Fi připojením, minibarem a panoramatickými výhledy
na Livigno a Alpy.

Hotel byl vystavěn v typickém italském stylu za použití nejkvalitnějších materiálů,
jako je dřevo, mramor, vysoce kvalitní dlažba a mosaz. Jejich spojení utvořilo
moderní, vřelý a uvolněný interiér, kde si hosté mohou maximálně odpočinout.

Pokoje a apartmány nabízí výhled na okolní Alpy či středisko Livigno a jsou kvalitně
vybaveny koženým a semišovým bytovým zařízením a high tech elektronikou pro
maximální komfort a nezapomenutelnou zimní dovolenou.

Hotel nabízí veškeré prvky wellness dovolené – má vlastní spa a wellness centrum
s širokou nabídkou služeb.

Město Livigno má speciální duty-free status, čímž je toto středisko velmi oblíbené
pro nákupy luxusního zboží. Ať už hledáte sportovní zimní dovolenou, odpočinek na
nákupech nebo wellness odpočinek, tento hotel Vám nabídne vše na jednom místě.

Přímé spojení do centra města a k lyžařským vlekům Mottolino a Carousel 3000
zajišťuje bezplatný skibus. Hotel se nachází kousek od lyžařské lanovky Teola.
Přímo před hotelem se nachází zastávka ski busu, sjezdovky se nachází 2-3
zastávky v obou směrech od hotelu.

Aktuální ceny Skipasů Vám na požádání rádi poskytneme.

K jezeru Lago di Livigno od hotelu dojedete za 5 minut a do Bormia je to 35 km.

Hotel nabízí několik typů apartmánů: Comfort, Junior a Stylish s možností několika



přistýlek.

Hotelová restaurace je jednou z nejpřepychovějších v Livignu. Svým hostům nabízí
veškeré pohodlí a zážitek z místní gastronomie a to po celý den. Díky prostornému
a pohodlnému interiéru je navíc vhodná také pro obřady a business meetingy.

Hosté si mohou vybrat z široké škály středomořských i mezinárodních pokrmů ve
spojení s místními specialitami a s využitím místních ingrediencí. Snídaně je
podávána v podobě bufetových stolů a zahrnuje mimo jiné čerstvé pečivo
připravované v místních pekárnách.

Pro setkání s přáteli či kolegy můžete využít například salónek s barem, místnost
s TV a kuřácký salónek vybavený charakteristickým stylovým nábytkem.

Spa a wellness centrum nabízí kromě široké nabídky wellness procedur a masáží
také bazén pro dospělé a děti, saunu, turecké lázně a vířivou vanu. Mimo jiné je
zde také plně vybavená tělocvična, dětský koutek a vyhřívaná místnost pro
lyžařské vybavení.

Informace, rezervace:
Ing. Nikola Odvárková
www.VillasResorts.cz
tel. +420 702 047 307
email: odvarkova@villasresorts.cz

http://www.VillasResorts.cz
tel:702047307


Ceník

Cenovou nabídku Vám rádi zašleme na vyžádání dle Vašich požadavků.

Informace, rezervace:
Ing. Nikola Odvárková
www.VillasResorts.cz
tel. +420 702 047 307
email: odvarkova@villasresorts.cz
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