Saint Moritz Roi Soleil
İsviçre

Tarz ile geleneği birleştiren bir ambiyansta kayak

Tesis Özellikleri
• Sadece hayal edin...
• 1.750 metre yükseklikte güneşli bir
kayak tesisinin kozmopolit ambiyansının
yaşanması
• 170 km (105 mil) uzunluktaki pistlerle
otantik kayak krosunu keyfinin tadını
çıkarın
• Havuzda, fitness salonunda veya Sağlık
Merkezinde* après-ski seanslarınızın tadını
çıkarın
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Saint Moritz Roi
Soleil

CLUB MED SAINT-MORITZ ROI SOLEIL
SAINT-MORITZ BAD, Canton des Grisons
7500, Switzerland

Özet
Birlikte Güvenle. Club Med yeni hijyen ve güvenlik önlemleri
ile güvenli ve keyifli deneyimler sunuyor.

My Club Med Uygulaması : Tüm ihtiyacınız seyahat dostunuz
My Club Med uygulamamızda. Tesis haritasını keşfedin,
konaklamanıza hazırlanın, aktiviteleri keşfedin ve size özel
servislerin tadını çıkarın. My Club Med’i App Store’dan veya
Google Play’den hemen indirin.
Easy Arrival Servisi*
Şimdi kayıt yapın ve detayları online olarak yönetin, siz
tatilinize başlamadan her şeyi hazırlayalım:
Easy check-in ve check-out
Kayak ve snowboard ekipmanları
Kayak dersi kayıtları
Çocuk Kulüpleri kayıtları
Club Med online Hesabı
Üyelik Alanınızdan ulaşılabilir
*Tesislere göre değişen servisler

Kayak bölgesi haritası
Spor ve Aktiviteler
Yüzme Havuzları
Çocuk
Yiyecek & İçecek
Konaklama
Pratik Bilgiler

Green Globe : Sürdürülebilirliğe katkımızdan dolayı tesislerimiz Green Globe Uluslararası Sertifikaya sahiptir
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Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.

∑ İSVIÇRE – SAINT MORITZ ROI SOLEIL

Kayak bölgesi haritası
HAUTE-ENGADINE
3303m
Maksimum yükseklik

1750m

1750m
Minimum yükseklik

KAYAK PISTI SAYISI

350

35

22

31

km

Alpin kayak pistleri

Kayaklı koşu pistleri

56

Freeride bölge(leri)

Fun Zone

222 km
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Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
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Spor & Aktiviteler**

Kış Sporları
Grup Dersleri

Minimum yaş  

Uygun Tarihler

Kayak Okulu

Tüm seviyeler için
dersler (Fransızca
/ İngilizce,
Almanca,
İtalyanca) / Orta/
ileri seviye

4 yaş

Her zaman

Kuzey Disiplini Kayak Okulu

Tüm seviyeler için
dersler (Fransızca
/ İngilizce,
Almanca,
İtalyanca)

12 yaş

Her zaman

Her seviye
için gurup
dersleri(yaş ve
tarih sınırlaması
uygulanabilir)

12 yaş

Her zaman

Tüm seviyeler için
dersler (Fransızca
/ İngilizce)

12 yaş

Her zaman

Yürüyüş ve Hiking Okulu

Snowboard Okulu

Ücretsiz

Ekstra kurs ücreti

ü

Tesisteki Aktiviteler*

Her zaman

Kara Sporları & Eğlence
Grup Dersleri

Fitness

Yüzme Havuzu aktiviteleri

Minimum yaş  

Uygun Tarihler

Her seviye
için gurup
dersleri(yaş ve
tarih sınırlaması
uygulanabilir) /
Serbest erişim

Ücretsiz

Ekstra kurs ücreti

16 yaş

Her zaman

Serbest erişim

16 yaş

Her zaman

*talep üzerine
**hava koşullarına bağlı olarak

3
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Spor & Aktiviteler

Grup Dersleri
Eğlence

Ücretsiz

ü

Ekstra kurs ücreti

Minimum yaş  

Uygun Tarihler
Her zaman

*talep üzerine
**hava koşullarına bağlı olarak
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Yüzme Havuzları

KAPALI HAVUZ
Kapali Havuz
Isıtmalı
 aşma sistemli havuz alanında
T
tik şezlonglar bulunmaktadır.
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Çocuk

Çocuk Kulüpleri
Yaş

4-10 yaş

11-17 yaş

İsim

Dahil Aktiviteler

Mini Club Med

Junior Club Med

Talep üzerine Aktiviteler

Uygun Tarihler

ESF group ski lessons for
adults, Çeşitli konaklama
tipleri için snowboard
dersleri, Evening, Gösteri
zamanı

Her zaman

Çeşitli konaklama tipleri
için snowboard dersleri, ESF
group ski lessons for adults,
ESS eğitmenleri tarafından
grup dersleri, Gösteri
zamanı, Çoklu Kar Sporları
Programı

Her zaman

Çocuk Aktiviteleri
Yaş

Dahil Aktiviteler

4-10 yaş

Aile boyu gösteri zamanı, Tüm gün açık havuz, Aile boyu “Big
Snack”, Aile boyu turnuvalar ve oyunlar

11-17 yaş

Aile boyu gösteri zamanı, Tüm gün açık havuz, Briç Salonu,
Aile boyu “Big Snack”, Aile boyu turnuvalar ve oyunlar, Kar
Ayakkabısı

Talep üzerine Aktiviteler

Çocuk Servisleri
Yaş
0-2 yaş

Dahil aktivite & olanaklar

Talep üzerine aktiivite & olanaklar

Club Med Baby Welcome

2-3 yaş

Bebek bakıcılığı

4-10 yaş

Easy Arrival

11-17 yaş

Easy Arrival

Bebek bakıcılığı

*talep üzerine
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Yiyecek & İçecek

Restoranlar
Ana restoran
Ana Restoran
"Saint Moritz’in muhteşem manzarasına sahip otelin zemin katında konumlanmış
bu restoran, gün boyunca rahatlamak için mükemmel bir yerdir.
Doyurucu bir kahvaltı ile başlayın, acele etmeden öğle yemeğinizi yiyin ve akşam
yemeğinde gün boyunca yaşadığınız maceralarla ilgili hikayelerinizi arkadaşlarınızla
ve ailenizle paylaşın. Restoranda uluslararası eklektik bir etkiye sahip iştah kabartan
yemekler servis edilmektedir."

The Stubli
Spesialite Restoran
Ana restorana bağlı yerel lezzetler konusunda uzmanlaşmış dağ restoranı. Ünlü Alp
Savoyard mutfağını tatmak için mümkün olan en iyi yerdesiniz! Stubli, samimi ve
sıcak bir ortamda çağdaş bir dokunuşla lezzetli geleneksel yemekler sunmaktadır.
Zorlu dağ kışlarından ilham alan otantik fondü ve yemekleri deneyin - yamaçlarda
geçen harika bir günün ardından mükemmel konfor yemekleri. Resepsiyonda
rezervasyon gereklidir.

Corvatsch
Dağ Restoranı
Geçici olarak kapatıldı.

Barlar
ANA BAR
Ana bar
GECE KULÜBÜ BARI
Gece Kulübü Barı

Panoramik manzara eşliğinde lezzetli bir mola ile kendinizi şımartın. Yamaçlarda
geçen bir sabahın ardından enerji seviyenizi yükseltmek için bu dağ restoranından
yararlanın. Öğle yemeğinin tadını çıkarın ve aileniz veya arkadaşlarınızla iyi vakit
geçirin.
Bu restorana kayak yapmayanlar da ulaşabilir.

Le Corviglia
Dağ Restoranı
2.550 metre yükseklikte kayak dolu gününüzden en üst seviyede yararlanın ve
pistlere geri dönmeden önce biraz vitamin depolayın. Restoran terası panoramik
bir vadi manzarası, tesis ve donmuş göllerin muhteşem manzarasına sahiptir. Kayak
yapmayanların ulaşması da mümkündür. Resepsiyondan rezervasyon zorunludur.
8 kişilik masaların bulunduğu sigara içilmeyen restoran.
Pazar hariç her gün açıktır.
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Konaklama

Superior
Kategori

İsim

Superior

Superior Oda - Dağ
Manzaralı

8

Minimum
alan (m2)
14

Superior Oda

14

Aile Superior Oda

29

Junior Oda - Single,
shared Bathroom
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Öne Çıkanlar

Kapasite

Banyo

Ekipman ve servisler

1-3

Duş, Saç Kurutma Makinesi,
Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb)
Duş, Saç Kurutma Makinesi,
Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb)
Duş, Ayrı Tuvalet, Saç
Kurutma Makinesi,
Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb)
Duş, Ayrı Tuvalet, Markalı
Kişisel bakım ürünleri
(şampuan, duş jeli,
vücut losyonu vb)

Çamaşır servisi (ek
ücretle), Bagaj servisi

1-4

Çocuklar için ayrı
uyku alanı

3-4

1

Çamaşır servisi (ek
ücretle), Bagaj servisi
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Pratik Bilgiler

CLUB MED SAINT-MORITZ ROI SOLEIL
Minimum Yaş Sınırı Yok

Bilgi
CHECK-IN/CHECK-OUT
Varış/çıkış zamanları:
Classic Club Haftası (Pazar’dan Pazar’a veya alakart ziyaret (7 günlük
ziyaretler veya Pazar gününden başlamamak üzere 7 günden kısa
ziyaretler) >Saat 15:00 ile 20:00 arasında varış, odalara öğleden sonra
giriş yapılır. > Erken gelen GM’ler (ek ücret karşılığında) uygunluk
durumuna bağlı olarak Tatil köyünde öğle yemeği alabilir . > Odalar
saat 10:00’da boşaltılmalıdır, çıkış saat 17:00’dadır.
Kısa konaklamalar (Pazar’dan Perşembe’ye veya Perşembe’den Pazar’a):
odalar saat 18:00’den sonra müsaittir. > Erken gelen GM’ler (ek ücret
karşılığında) uygun olma durumuna bağlı olarak Tatil köyünde öğle yemeği
alabilir. > Odalar saat 13:30’da boşaltılmalıdır, çıkış saat 17:00’dadır.
Saatlerin değişmesi durumunda Tatil Randevunuz üzerinden size bilgi
verilecektir.
TRANSFERLER
Milano-Malpensa havaalanına/havaalanından transfer (180 min.)
Zürih havaalanına/havaalanından transfer (180 min.)
Munich airport (240 min.)
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