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KHÁCH SẠN TÓM TẮT - TỜ
Thông tin liên lạc

La Claustra
Via San Gottardo
6780 Airolo
Switzerland
Điện thoại:
Fax:
Internet:

+41(0)91 880 50 55
+41(0)91 880 50 56
www.claustra.ch

Email:

info@claustra.ch

Từ:
Tổng số phòng:
Mở tất cả các năm:

195.00 CHF
17
Số Xin vui lòng nhận thấy mùa của chúng
tôi

Kiểm tra trong: 15.00 h
Kiểm tra: 11.30 h

Thông tin chung
mô tả khách sạn

Loại khách sạn

Exceptional hotel inside the mountain of
the Gotthard Massif in Central Europe.
First time a hotel is completely under the
earth in a former army fortress. 4000 m2
with first class service are looking forward
to welcoming you in a very special
environment.
Để biết thêm thông tin xin vui lòng truy
cập của chúng tôi trang chủ hoặc ghix.com

Hội nghị khách sạn
Mountain / Alpine

Kinh doanh
Sức khỏe

Được chấp nhận thanh toán

Ngôn ngữ được nói
D eu t s ch , E n g lis h , E s p añ o l, Français,
Italiano

Hotel bữa ăn
Ăn sáng bao gồm
Ban nửa Rates from 225 per Person CHF

Làm thế nào để đến đó
bản đồ

bằng xe hơi

của công chúng

Ideal for congresses and company
seminars. Recommended by the Swiss
tourism organisation.

Ideal for congresses and company
seminars. Recommended by the Swiss
tourism organisation.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng truy cập
của chúng tôi trang chủ hoặc ghix.com
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La Claustra
Cơ sở vật chất
Tiện nghi khách sạn
Bãi đỗ xe
Dịch vụ phòng
Hội nghị
Nhà hàng
Trợ giúp
Wireless Lan

Tổng mô tả
Dịch vụ giặt ủi
Express kiểm tra
Internet Trong Lobby
Thanh
Trung tâm kinh doanh
Xe buýt

An toàn
Điều hòa nhiệt độ
Máy sấy tóc
Tivi
WC phòng tắm

Khoảng cách & thiết bị
Vị trí khách sạn

Phương tiện giải trí

đường cao tốc, Ariolo and Andermatt
nhà ga, Airolo and Andermatt
núi, Ideal for hiking
sân bay, 120 km, Zurich Airport
sân bay 2, 150 km, Milano Malpensa
theo dõi chu kỳ, Old pass road Tremola
vận tải công cộng, 0.5 km, Ospizio San Gottardo

Jacuzzi

Thư viện

Bình luận
Ideal for congresses and company seminars. Recommended by the Swiss tourism organisation.
Để biết thêm thông tin xin vui lòng truy cập của chúng tôi trang chủ hoặc ghix.com
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Điện thoại
Không hút thuốc
Mini Bar
Truy cập internet

