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[voor high. res. foto's contact: 06 53 37 17 89]

Private Wellness in luxueus skiresort Oostenrijk
Het nieuwe, luxueuze Sandton Residenz Hochalm (www.sandton.eu/hochalm) in het
Oostenrijkse Saalbach-Hinterglemm is meer dan alleen een geliefd skihotel met
wellnessfaciliteiten. Sinds de opening trekt het 's zomers en in de winter gasten die de
ruimte zoeken. En die is er volop. Rondom het hotel, gelegen aan de pistes tussen de
Hochalm en de Zwölferkogel, en in de riante 34 hotelkamers en 19 (familie)suites. Eén
suite onderscheidt zich van alle andere. De Super-de-Luxe wellness suite maakt de
belofte waar. Private wellness op bijna 100m2.
Riante leefruimte en privé wellnessfaciliteiten
De Super-de-Luxe wellness suite met rondom zicht op de piste van de Hochalm is een
prachtige ruimte met bijna 100 m2 leefoppervlak en een terras van 35 m2. Bij de inrichting is aan
alles gedacht. De eigen jacuzzi en de rainshower in de badkamer, de warmtecabine en alle
weldadige extra's maken het verblijf tot een bijzondere privé wellnessbeleving. Om van te genieten
met je geliefde. Of met het gezin, want de suite is groot genoeg voor twee volwassenen en twee
kinderen. Natuurlijk is er gratis WiFi en wat in het winterseizoen wel erg prettig is: de
vloerverwarming kan per ruimte worden ingesteld. Niet verwonderlijk dat bij zoveel luxe een
feestelijk glaasje Prosecco ter verwelkoming wordt geschonken.

Vertrekpunt skitochten
Sandton Residenz Hochalm ligt direct aan de skiliften van de Hochalmbahn en Zwölfernordbahn en
biedt direct toegang tot het uitgestrekte skigebied met meer dan 200 kilometer piste,voor zowel
ervaren als beginnende wintersporters. Het is een uitstekend vertrekpunt voor mooie tochten door
het hele gebied, via de noord- of de zuidkant. De laatste afdaling van de dag van de Hochalm
eindigt voor de deur van het hotel. Het kindvriendelijke Residenz Hochalm biedt speelfaciliteiten,
kinderoppas en een breng- en haalservice naar de skischool.
Ideale uitvalsbasis
Het hotel heeft een gezellige bar, restaurant, (zonne)terras en wellnessfaciliteiten en is een ideale
uitvalsbasis voor een wintersportvakantie of zomerse wandelvakantie. Sandton Residenz Hochalm
is rustig gelegen, op anderhalve kilometer van het centrum van Hinterglemm dat een bruisend
uitgaansleven biedt voor de liefhebber. De dorpen Saalbach-Hinterglemm staan bekend om een
levendige après-ski en een breed aanbod aan restaurants en bars. Ook kan je hier uitstekend
terecht om te shoppen.

Skigebied voor beginnend en ervaren wintersporter
Het skigebied van Saalbach – Hinterglemm is één van de meest complete skigebieden van
Oostenrijk. Meer dan 50 skiliften ontsluiten ruim 200 kilometer aan pistes. De afdalingen zijn
gevarieerd en bieden zowel voor de beginnende als gevorderde wintersporter meer dan voldoende
mogelijkheden en uitdagingen. De liften in Saalbach – Hinterglemm zijn modern en comfortabel.
De liftcapaciteit van het gebied is uitstekend berekend op het aantal bezoekers. Zelfs in de drukste
periodes zijn de wachttijden beperkt.
Attractief Saalbach-Hinterglemm buiten het winterseizoen
Buiten het winterseizoen is Saalbach - Hinterglemm toneel voor actieve mountainbikers en
wandelaars, genietende natuurliefhebbers en gezinnen met kinderen. Wandelaars kunnen hun
bergschoenen goed benutten op de 400 km gemarkeerde wandelpaden. 's Zomers zijn er in de
omgeving tal van evenementen en leuke attracties voor jong en oud.
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