Kamers
• 130 kamers in totaal
• 31 kamers in het hoofdgebouw
• 84 tweepersoonskamers en 6 junior suites in de
nieuwbouw
• Elegante executivezone met 4 tweepersoonskamers, 4 junior suites en 1 kaiser suite
• Kamers voor gehandicapten
• Alle kamers met hoogwaardige inrichting, telefoon, douche/WC, haardroger, safe, sat-TV, gratis
WLAN, infotainmentsysteem, balkon. Waterkoker,
koffie-/theezetmogelijkheden (nieuwbouw)
Wellness & Sport
• Spa met binnenbad, kruidensauna, Finse sauna,
infraroodcabine, groot stoombad en 2 rustruimtes
• Massages en beautyvoorzieningen tegen betaling
• Fitnessruimte
• Kaisersportprogramma tegen betaling
• Ski-/fietsverhuur tegen betaling
Hotelvoorziening & gastronomie
• Grote lobby met moderne receptie
• Lounge
• Infotainment system
• Buffetrestaurant met live cookingstations
• 2 bars
• Ruimte met biljarttafel, tafelvoetbal en kaarttafel
• 2 grote zonneterrassen
• WLAN gratis in het hele hotel
• Fiets- en skikelder
• Sky Sports aan de hotelbar

Service
• Gecertificeerd “Mountain Bike Holidays” hotel
• Gecertificeerd wandelhotel
• Intersport Patrick
• Kaisersports adventure & more, aanbieder van
outdoorsport en vrijetijdsactiviteiten zoals events
• Skischool
• lti holiday manager
• Tabletverhuur
• Taxiservice
• Wasserij
• Kinderopvang in lti kids world
• Parkeerplaatsen (gratis)
• Carports (bij boeking van de executive kamers
gratis, anders tegen betaling)
Groepen
• Motivatie events
• Teambuildingsactiviteiten
• Incentive evenementen
• Speciale voorwaarden voor
Ruimtes voor groepen
• Speciale tarieven voor conferenties en drankjes
• Verschiedene ruimtes
• Tiroler Stube
• Edelweiss-Stube
• Rockbar (externe partner)
• Kaisersaal in St. Johann in Tirol
• Locaties voor avondevenementen in de omgeving

Highlights van de regio
•
•
•
•
•
•
•

Eifersbacher waterval in St. Johann/Tirol: Prachtige wandeling van anderhalf uur direct vanaf het hotel
Grießbachklamm Erpfendorf: vredige kloof, op een afstand van ca. 11 km
Kitzbühel ca. 12 km, Kufstein ca. 28 km
Demonstratiebranderijen en -brouwerijen: Aggstein Schnaps-belevenis, Huber Bräu op ca. 2 km
Kruipdenbranderij Hofmann: De Wilde Kaiser is het gebied van hoogwaardige kruipdenoliën (ca. 22 km)
Schaubergwerk Kupferplatte-Jochberg op ca. 18 km
Tiroler Bienenwelt in Söll: Europa’s grootste imkerij - en natuurgeneeskundemuseum, op een afstand van
ca. 18 km
• St. Martin bei Lover-Weißbach: Lambrechtshöhle, een van de grootste grotsystemen van Europa (ca. 28 km)
• Swarowski Kristallwelten op ca. 65 km
Ligging
Direct aan de skilift Eichenhof • 1 km van het station van St. Johann • 12 km van Kitzbühel • 80 km van
Salzburg • 95 km van Innsbruck • 125 km van München
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Voor een nieuwe gezichtshoek
Motivatie, Teambuilding, Incentives
Oostenrijk • St. Johann in Tirol
lti alpenhotel Kaiserfels 
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lti alpenhotel Kaiserfels –
Uw evenement in een van de mooiste vakantiegebieden van de Kitzbüheler Alpen
De Oostenrijkse “marktgemeinde” St. Johann in Tirol met ruim 9.000 inwoners ligt in het hart van de Kitzbüheler Alpen midden in een prachtig berggebied. Zowel in de zomer als in de winter – laat het uitgebreide
vrijetijdsaanbod niets te wensen over.
In deze sprookjesachtige omgeving bevindt zich lti alpenhotel Kaiserfels ****, dat door zijn rustige en toch
centrale ligging het ideale kader biedt voor kleine workshops, teambuilding/motivatie events en incentive
evenementen.

Exclusief te boeken: Executive lounge & rockbar
Executive-Lounge
Het executivegebied bevindt zich op de
4e en 5e etage van het hotel en telt 9 kamers,
waarvan 4 tweepersoonskamers, 4 junior
suites en 1 kaiser suite.
De executive lounge* op de 4e etage biedt
een extravagante conferentiemogelijkheid voor
6 tot 8 personen en is bijzonder geschikt voor
executiveboard meetings. Op het zonneterras
kunt u genieten van het uitzicht op de Wilder
Kaiser, voordat u verdergaat naar de gezellige
sfeer binnen. Drankjes en snacks zijn voor de
hele duur van het evenement beschikbaar.

Rockbar
De Rockbar (externe partner) vormt een
bijzonder kader voor avondevenementen.
De après-skihut ligt vlakbij het hotel en kan
ook als buitengewone evenementenruimte
voor ongedwongen seminars, presentaties
en meetings worden geboekt.

Activiteiten
In samenwerking met onze partner Kaisersports en andere professionele aanbieders bieden wij u een grote
selectie aan teambuilding en incentive activiteiten aan in deze prachtige streek in de Kitzbüheler Alpen.
(Als voorbeeld enkele activiteiten. Transfers zijn natuurlijk ook boekbaar).
Wandelen
Een wandeling aan de Kitzbüheler Horn, ca. 4 uur, gemiddelde moeilijkheidsgraad, gecombineerd met een
uitdaging voor het “hoofd”. Dit onderdeel kan met GPS apparatuur of met traditionele snipperjacht of als
oriëntering (met stempels op de stations) worden gedaan.
Klimmen & teambuilding
Het Hornpark Kletterwald biedt diverse challenges op verschillende parcoursen en met uiteenlopende moeilijkheidsgraden. De teams verplaatsen zich bijvoorbeeld blind door een “spinnenweb” of over een slackline parcours – natuurlijk begeleid door professionele gidsen. Daarna wordt bij het bouwen van vlotten in
kleine groepen de creativiteit van de deelnemers gevergd. Een bouwplan of voorgeboorde platen zijn er
niet – nu wordt van de deelnemers zelf gevraagd een vlot te bouwen waar ze allemaal op kunnen.
De gemaakte constructies worden natuurlijk meteen in de praktijk getest.
Duur: ca. 6-7 uur
Op 2 wielen
Bij een mountainbiketour (gemiddelde moeilijkheidsgraad) rondom de Kalkstein worden de meest uiteenlopende oefeningen uitgevoerd. Het zorgt voor veel plezier bij korte racebanen, oriënteringsopgaven aan
de Pillersee en een kleine kennisquiz aan het eind van de tour.
Duur: ca.5 uur
BBQ-Team-Workshop
Via professionele instructies krijgen de deelnemers tricks en trucs rond het thema grillen. In verschillende
teams wordt met uitstekende experts een 4 gangenmenu samengesteld dat aansluitend in een gezellige
kring word genuttigd. Zo wordt de barbecue tot een onvergetelijke belevenis. En de deelnemers kunnen
thuis het geleerde direct toepassen.

*De executive lounge kan alleen samen met de kamers op de executive etages worden geboekt.

Natuurlijk zijn andere activiteiten zoals avondevenementen mogelijk. Neem contact met ons op!

