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Ausztria legmagasabb hegyére nézõ, magyar tulajdonú szálloda
A Hunguest Hotel Heiligenblut, Ausztria egyik legjellegzetesebb alpesi településén, a káprázatos
fekvésû Heiligenblutban (Karintiában) 1300 m tengerszint feletti magasságon, a Hohe Tauern Nemzeti
Park egyik legszebb részén található, közvetlen a világhírû Grossglockner Hochalpenstrasse
kiindulópontjánál.A szálloda elhelyezkedése
A legnaposabb osztrák tartomány, Karintia északnyugati részén, az elragadó fekvésû Heiligenblut
központjától kõhajításnyira, közvetlenül a Schareck csúcsára vezetõ kabinos felvonó alsó állomásánál
található a Landhotel Post alpesi stílusú, impozáns épülete. A szálloda egész évben várja vendégeit, mind a
téli síszezonban, mind pedig tavasztól õszig, a kirándulások idõszakában.A szálloda szobái
Kényelmes egyágyas és barátságos kétágyas szobák, baldachinos franciaágyas szobák, tágas családi
szobák és apartmanok is várják a vendégeket. A szobákat a környékre jellemzõ módon, szinte csak fa
alapanyagok felhasználásával rendezték be, így igazi karintiai élményben lehetünk részesek.
Az impozáns méretekkel büszkélkedhetõ, autentikus alpesi stílusú épületben összesen 113 szoba áll a
vendégek rendelkezésére, köztük 16 különbözõ méretû apartman, több családi szoba, két- és egyágyas
szobák széles választéka.
A hegyekre nézõ, frissen felújított szobák berendezése kényelmes, praktikus, mindegyik szoba rendelkezik
esõzuhanyos fürdõszobával. A szórakozásról új, korszerû LED kijelzõs TV készülék is gondoskodik, a 36
TV és 24 rádiócsatorna mellett webkamera-csatorna közül is válogathatunk. Magyar nyelvû csatornák is
rendelkezésre állnak.GasztronómiaÉtterem (Marktrestaurant)
A szálloda éttermében reggelente bõséges és változatos büféreggelivel indíthatjuk a napot, hideg és meleg
ételek, gyümölcsök, reggeli italok zavarba ejtõen széles választékától roskadoznak az asztalok.
A félpanziós ellátás keretében pedig 18:00 órától 21:00 óráig helyi és nemzetközi specialitások várnak
ránk büfé rendszer formájában.Glocknerbar
A hotel kétség kívül leghangulatosabb pontja a kandallóval, télikerttel felszerelt Glocknerbar, ahol délben
étlapról választhatunk ebédet, este pedig a relaxációé, a kikapcsolódásé a fõszerep gazdag ital és koktél
választékkal.Fürdõrészleg
A szállodában fedett úszómedence, külön gyermekmedence, szaunát, gõzfürdõt és pihenõ helyiséget is
magában foglaló fürdõrészleg garantálják a feltöltõdést.
A fürdõrészleg 08.00 és 20.00 óra között várja a vendégeket.Gyerekklub
A szálloda gyerekklubja minden este 18:30-20:30 óra között várja a kicsiket, napközben pedig elõzetes
bejelentkezés után nyílik meg a játszószoba.Sportolási lehetõségek
A szállodához tartozik egy nagy csarnok 3 fedett teniszpályával, egy squash-pályával, ezen kívül még
asztaliteniszre is van lehetõség.
Télen 55 kilométernyi sí- és snowboard pálya, ezen felül 12 km sífutópálya és egy szánkópálya várja a téli
sportok szerelmeseit. A rengeteg fajta program közül többek közt lovas szánozást, hótalpas túrázást és
fáklyás kirándulást is találunk. A felvonóhoz ingyenes síbusz szállítja a vendégeket. A szálloda udvarán még
jégtekézni is lehet.
Nyáron a Hohe Tauern Nemzeti Park csodás túraútvonalai, a Grossglockner Hochalpenstrasse
egyedülálló vonalvezetésû, látványos alpesi panorámaútja, a felvonózás a háromezres hegyek világába,
tartoznak a legközkedveltebb programok közé.
A nyári szezonban a közvetlenül a hotelnél szobát foglaló vendégek díjmentesen kapják meg a számtalan
kedvezményre és ingyenes belépõre jogosító Nationalpark Kärnten Card-ot. A kártya az itt tartózkodás
idejére szól, ingyen vehetjük igénybe pl. a Schareck-re vezetõ felvonót, az Ankogelbahn kabinos felvonót

vagy a Mölltaler Gletscherbahn-t. A Grossglockner út használatára is kapunk kedvezményt.Egyéb
szolgáltatások
- Térítésmentes parkoló használata (elõzetes foglalás sem szükséges)
- Fedett garázs (térítés ellenében)
- A szálláshely teljes területén WiFi internet-hozzáférés biztosított, díjmentesen.
- Kistermetû háziállatok engedélyezettek a szálláson (térítés ellenében)Gyakorlati tudnivalók
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