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Wellness, fitness
en spa

Zomerplezier in
Sankt Johann

Rondom de
wintersport

Zich prettig voelen en ontspannen – in het lti
alpenhotel Kaiserfels inclusief:

• Veel wandelpaden in het dal en in de bergen en
nieuwe klimpaden op de Kitzbüheler Horn

•saunaruimte met Finse sauna, infrarood sauna,
kruidensauna en stoom Keulen bad

• Paradijs voor sportfietsers (bijv. mountainbiking,
downhill biking, racefietsen, e-biking), Fietsverhuur direct in het hotel bij Intersport Patrick,
www.intersport-patrick.at

Het lti alpenhotel Kaiserfels ligt meteen aan de
Eichenhof-skiliften met directe toegang tot het
skigebied en St. Johann in Tirol.

•rustruimte, fitnessruimte
•binnenbad
•spa-center: Veel soorten massages en
cosmetica-behandelingen voor haar en voor
hem (tegen betaling)

• Touwenparcours Hornpark: Avontuur- en
klimplezier voor het hele gezin met kinderen
vanaf 3 jaar biedt het klimbos Hornpark
• Golfterrein Eichenheim (afstand 12 km): 18-holes
championship course met golf lounge, driving
range, golfschool en gourmetrestaurant, en nog
18 golfterreinen in de nabije omgeving
• Badplaatsen en meren: In de omgeving van het
hotel ligt het bergmeer bij de Angereralm.
Daarnaast is er Panorama Badewelt in St. Johann
met sportbad, reuzenglijbaan en nog veel meer.
• De outdoor & adventure firma “Kaisersports”
vindt u direct in het hotel. Het aanbod gaat van
canyoning, mountainbike, paragliding en rafting
tot zumba, www.kaisersports.at

• 67 km uitstekend geprepareerde pistes en
19 authentieke hutten in het skigebied

Oostenrijk•St. Johann in Tirol
lti alpenhotel Kaiserfels 

• Bijna 250 km lang langlaufnetwerk
• Intersport met skiverhuur direct in het hotel, skikelder in heet hotel, gratis skibus en de
sneeuwsportschool Eichenhof,
www.schneesportschule-eichenhof.at
• 4 andere topskigebieden binnen een straal van
15 km (Wilder Kaiser, Fieberbrunn-Schneewinkel,
Kitzbühel-Kirchberg, Steinplatte)
• Cabine van Fieberbrunn naar Saalbach-Hinterklemm, gratis skibus naar Fieberbrunn vanaf het
hotel, rijtijd ca. 15 minuten
lti alpenhotel Kaiserfels
Winkl-Schattseite 6b
6380 St. Johann in Tirol/Oostenrijk
Tel: +43 (0)5352 63 610
e-mail: info.AT1T07@lti-hotels.com
www.kaiserfels.at

lti hotels, een merk van DER Touristik Köln GmbH,
Humboldtstr. 140, D-51149 Köln.
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lti alpenhotel
Kaiserfels 

Stylish en toch
traditioneel wonen

Het in 2015 geopende lti alpenhotel Kaiserfels
ligt in het Oostenrijkse St. Johann in Tirol. Het
bestaande gebouw is pas gerenoveerd en is met
een exclusieve nieuwbouw uitgebreid. Hier zijn
traditionele, natuurlijke elementen gecombineerd met design-georiënteerde, moderne architectuur.

Alle kamers en suites zijn voorzien van telefoon,
radio, flatscreen sat-tv, digitale infotainment,
WLAN (inclusief), safe, haardroger en gemeubileerd
balkon. Verder mogelijkheid om thee of koffie te
zetten in de kamers in de nieuwbouw. De executive
kamers (4e en 5e etage) beschikken ook over de
volgende gemakken: comfortabele inrichting van
de kamers, toegang tot executive lounge, skiservice,
gratis carport, korting op massages, cosmeticabehandelingen en bij Kaisersports.

	Het hotel in vogelvlucht:
• direct aan de Eichenhof-liften gelegen
• 130 kamers en suites
• grote lobby met receptie
• zonneterrassen met mooi uitzicht over de
omliggende bergen
• Gecertificeerd “Mountain Bike Holidays”- hotel
• Gecertificeerd wandelhotel
• lti kids world: Afwisselend verzorgd programma voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar
• Speciale voorzieningen voor kinderen, bijv.
speelkamer en speeltuin
Het lti alpenhotel Kaiserfels biedt perfecte
voorwaarden voor kleinere events en incentives.
Ski-, wandel- en fietsgroepen profiteren van de
plaatselijke omstandigheden, de gemakken van
het hotel en de aantrekkelijke groepsvoordelen.

• Standaard tweepersoonskamer:
Gedeeltelijk gerenoveerd, bad met douche/WC,
20 m2

Superior tweepersoonskamer/ executive tweepersoonskamer: Bad met douche/WC, boxspring,
aanvullende bedbank, 2pk kan ook met tussendeur
worden geboekt, 30 m2

• Junior suite:
In de nieuwbouw, woonruimte met schuifdeuren
naar de slaapruimte met tweepersoonsbed, bad
met douche, badkuip en twee wastafels, aparte
WC, 45 m2

Gastronomie en
verzorging
• Restaurant: uitgebreid ontbijtbuffet,'s avonds
verschillende nationale en internationale
themabuffetten met grote show cooking
•Kaiser Bar: 's middags koffie met gebak.
's Avonds nodigt de Kaiserbar uit voor een
gezellige afsluiting van de vakantiedag
•Aprés-ski-hut “Rockbar”, beheerd door Kaisersports www.rockbar.tirol

• Executive junior suite:
zoals de junior suites, maar met exclusievere
inrichting (boxspring, houten vloer)

• Kaiser suite:
In de nieuwbouw op de executive etage, bad met
badkuip, aparte douche, twee wastafels, cosmetica-spiegel, badjas en slippers, aparte WC, een
slaapkamer met boxspring en een woonruimte
met extra bedbank, 60 m2

