NIRA ALPINA - FACT SHEET

ST MORITZ, SUIÇA
Localizado a 10 minutos de St. Moritz, na Suíça, o Nira Alpina (inaugurado em 2011) combina ambientes modernos,
gastronomia envolvente e uma experiência exclusiva em ski, sendo o primeiro a abraçar o conceito ski in/ski out na região.
De arquitetura moderna, cada um de seus 70 quartos e suítes tem um enorme terraço, janelas panorâmicas que vão do chão
ao teto, e uma vista arrebatadora das águas azul-turquesa do Lago Silvaplana.Um SPA está a disposição, além de uma seleção
de restaurantes que oferecem tanto a gastronomia tradicional suíça quanto de cozinha internacional.
TEMPORADA
Fechado em Abril, Maio, Outubro e
Novembro
Temporada de verão: Junho – Set
Temporada de inverno: Dez – Abril














FACILIDADES
04 restaurantes
Bar na cobertura do hotel
Padaria
Kids Club
Spa
Ski Room
Sala de charutos
Biblioteca
Sala de ginástica
Sala de eventos para até 60 pax
PROGRAMA
Breakfast Board (BB)
* Sem mínimo de noites

COMO CHEGAR
Aeroporto de Zurich: 200km
Aeroporto de Milão: 170km
Estação de trem de St Moritz: 8km

QUARTOS
70 quartos com vista:
10 Alpine Junior Suites: 50m2
17 Garden Rooms: 30m2
40 Corvatsch Rooms: 24m2
03 Mountain View Rooms : 20m2





CONTATO
Nira Hotels and Resorts / Design Hotels
Website:
www.sanlorenzomountainlodge.com
Email: info@niraalpina.com









SERVIÇOS
Wifi em toda a propriedade
Concierge
Room service
Serviço de babá sob consulta
Shuttle gratuito para St Moritz
Estacionamento coberto
Guarda bicicletas

INFORMAÇÕES ADIONAIS
Aceita crianças de todas as idades. Cortesia para menores de 12 anos.
Possui quartos interconectados
Possui quartos para deficientes físicos

DIFERENCIAIS






Único hotel ski in/ ski out de St Moritz com uma passarela que conecta o hotel ao último andar estação de teleférico
Diversas opções gastronômicas, com restaurantes de fondue e raclette, internacional e italiano e bistrô
O hotel tem uma padaria própria, onde faz os pães e doces servidos pelo hotel , e pode-se tomar um café ou lanchar
O hotel é ideal para famílias, com kids club e pista de ski infantil e na frente do hotel
Seu spa possui salas de sauna, aromaterapia, Jacuzzi e 5 salas de tratamento para relaxar no fim do dia

EXPERIÊNCIAS









Aula de culinária
Aula de coquetel
Degustação de vinho
Curso de charuto
Aula de massagem
Aula de pães e doces
Ski, snowboard
Snowshoe

T: +55 11 5687 7203










Tobogã
Passeio de trenó
Snowmobile
Ice climbing
Snow kite e kite surfing
Paragliding
Passeio de helicóptero
Heli ski

E : info@TLPortfolio.com









Snow cat
Rafting
Hiking e rapel
Mountain bike
Fly fishing
Caiaque e sailing
Canyoning

W: TLPortfolio.com

