
 
Aktiv Hotel Alpendorf – St. Johann- Alpendorf – Østrig 

06.07. – 13.07.2019 
 
 

 
 

Panoramasuite Deluxe 
 
Luksuriøs suite på 45 kvm med to altaner 
Nyd den fredelige panorama- beliggenhed i vores nye suiter 
med stor stue, fritstående badekar i soveværelset, to 
fladskærme og infrarød kabine for private Wellness øjeblikke. 
Minibar, telefon. safe, hårtørrer, badekåbe og ”slippers”  

 
Suiten er indrettet i en moderne alpestil med lokale materialer 
som hør, trægulve og natursten. 
 
Hotel Alpendorf****ligger i den hyggelige bydel Alpendorf i St. 
Johann, 150m fra gondolen  
 
Fra St.Johann kan i nemt nå de over 150 seværdigheder i 
Salzburg Land, som stort set alle ligger indenfor 15- 50 
minutters kørsel. 
 
Hotellet byder på 

• halvpension 

• velkomstdrink 

• morgenbuffet med juicebar og ”økologisk hjørne” fra 
7:30 – 10:30 

• morgenmad til dem som kan lide at sove længe - indtil 
kl. 12:00  

• 5-retters gourmet-måltid med en varieret salatbuffet 
(vælg imellem 3 hovedretter) 

• 1 x ugentlig tema buffet eller grillaften 

• gratis WIFI i alle værelser og gratis Internet station 

• stor solterrasse med panoramaudsigt 

• hyggeligt hotel bar med en vinterhave og udsigt over 
bjergene 

• 2 minutters gang til gondolen 

• I kan låne en vandrerygsæk og drikkedunke 

• udlejning af el cykler og mountainbikes (mod gebyr) 

• 2-3 ugentlige vandreture med guide 

 

 
 

 



 
 

Wellness på Hotel Alpendorf 

 

• ny indendørs pool med en vinterhave og massage- 
vandsenge (hele vinduespartiet mod haven åbnes ved godt 
vejr om sommeren) 

• sauna  

• dampbad og sanarium med lysterapi 

• afslapningsområde med vandsenge og sofaer  

• massage og solarium mod betaling 

• kurv med badekåbe, håndklæder og hjemmesko i rummet  
 

Aktiv ferie 

 

• mountainbiking eller ture på El- cykel (mulighed for 
guidede ture) 

• Paragliding 

• Rafting og canyoning 

• Vandreture 

• Ture til verdens største ishule og de omliggende 
seværdigheder 

• Klatrepark 

• Fri entré til Badesø Plankenau 

• Quads, Mountaincart & Segway 

• Golf 

• Shopping i Salzburg og St. Johann 

• Bueskydning 

• gode muligheder for løbeture i den omliggende natur og 
langs floden 

 
Ved et ophold på 7 nætter er Salzburgland Card inkluderet 
i prisen (værdi € 66 per person), den giver gratis adgang (og delvis 
rabat) på ca. 150 seværdigheder, badesøer, ture med gondolen  
og meget mere! 
 

Tilbud 1: 

7 nætter i Panoramasuite Deluxe  

Pris ved 2 personer inkl. halvpension, turismeafgifter og 
Salzburgland Card  

Pris i alt DKK 15. 825,- 

 



 

Inkluderet i jeres ophold på Aktiv Hotel Alpendorf: 
Nydelse 

• Vitaminhilsen ved ankomst på værelset 

• Æbler til fri afhentning i hotellets lobby 

• Velkomst cocktail 

• Vores restaurantverdener: Konservatorium, Zirbenstube og ny restaurant 

• Førsteklasses morgenbuffet med juicebar og økologisk hjørne, superfood - vælg fra 136 forskellige produkter 

• Sent morgenmad indtil kl. 12.00 (vælg fra morgenmenuen) 

• 5-retters menu med valg af tre hovedretter om aftenen 

• Dagligt stort salatbuffet med forskellige tilbehørsvalg 

• Dagligt udvalg af ost med chutney 

• Vegansk morgenmad og veganske menuer (vi beder om info inden ankomst) 

• Kreative, kulinariske højdepunkter som f.eks Grill (sommer), alpine sushi, desserterbuffet, delikatesser, 
kulinarisk ”udflugt” til Italien 

• Hyggelig hotelbar med udsigt over bjergene, stort udvalg af cocktails 

• Flere gange om dagen et venligt smil :-) i hele hotellet 

 

Afslapning og wellness 

• Moderne indendørs pool med vinterhave – hele panoramasiden åbnes mod græsplænen 

• Modstrømssystem i poolen 

• liggeområder med massagestråler 

• Sauna med daglige forskellige duftvarianter 

• sanarium 

• dampbad 

• Friske badekåber til voksne og børn 

• hjemmesko og håndklæder 

• Gratis Grander vand i swimmingpoolen og wellnessområdet 

• solbadning 

• Afslapningsrum med liggestole 

• Læsesal 

• Vandsenge 

• Puder à la carte - vælg mellem 7 forskellige urtepuder 



 
 

Natur og aktiv om sommeren 

• Guidede bjergvandringer flere gange om ugen 

• Vandrestave til udlån 

• Vandrerygsække er tilgængelige på værelset 

• Flaske til dit ophold - Fyld den op en gang om dagen gratis 

• Gratis rådgivning fra dine feriecoaches 

• Over 70 beværtede hytter inden for en halv times kørsel 

• Vandrestier fører direkte fra hotellet 

• Vandreshuttle med vores hotelbus efter tilgængelighed 

• Vandreture: Aktivhotel Alpendorf ligger kun 150 meter væk fra gondolen- med en smuk bjergudsigt 

• Bøger om alpine blomster, regionalt illustrerede bøger og meget mere i vores vandreinformationscenter 

• Vandrekælder med skovarmer 

• Vaskefaciliteter til dine bjergstøvler 

• Specialiserede sportsforretninger i St. Johann Alpendorf 

• Ny: Tildelt den østrigske Wandergütesiegel 

• Gratis Golf på Orange Course 

• 30% ved Blue Course, St. Johann 

• Opvarmet golfkælder med støvsuger 

• Ladestation til din Golf-E-Trolly 

• Låst cykelrum til din mountainbike 

• Mountainbike værktøjskasse i receptionen 

• Guidede mountainbike-ture på forespørgsel 

• Individuel rundvisning og hjælp med at finde den rigtige rute 

• Vaskområde med vandslange og svamp til cyklerne 

• førstehjælpskasse i receptionen 

• E-cykel og mountainbike leje (mod betaling) 

• hjælp med booking af aktiviteter som rafting, canyoning, paragliding mv. 


	Inkluderet i jeres ophold på Aktiv Hotel Alpendorf:

