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Jedna rodina, rozdílné nároky  

Alpina Family, Spa & Sporthotel****S v St. Johann/Alpendorf 

Jedna rodina, rozdílné nároky na dovolenou: péče o děti v různém věku od 

miminek až k teenagerům, zábava pro malé = čas pro velké. Čas pro rodiče 

udělat něco pro své blaho a kondici, vydatný program zkrášlovacích 

procedur nebo zkrátka jen odpočinek. Sjednotit toto všechno je cílem hotelu 

Alpina Family, Spa & Sporthotel****S v St. Johann/Alpendorf, který leží se 

svými 760ti km sjezdovek a 260ti lanovkami přímo u brány lyžařského světa 

Amadé. 

Svojí strategií nabízet všem členům rodiny to pravé si hotel Alpina Family, 

Spa & Sporthotel**** získal u návštěvníků velkou oblibu, což dokazují nejen 

významná oceněni hostů na portálech jako jsou naříklad Holidaycheck nebo 

Tripadvisor. 

„Abychom si udrželi spokojenost našich klientů, musíme samozřejmě 

neustále investovat do hardwaru a do vzdělání našeho personálu“, říká 

hoteliér Erwin Schwarz. 

Proto se Alpina během letošní přestavbové pauzy rozšířila o vyhlídkový 

střešní bazén (Infinity-Rooftop-Pool) s dechberoucím výhledem na okolní 

panorama, o samostatný dětský bazén se zážitkovou skluzavkou a o novou 

společenskou halu „alpin.arena alpendorf“. Tím pádem se tu mohou konat 

akce všeho druhu až pro 700 osob.. 

Vedle nového rustikálně elegantního designu v hotelových pokojích vznikl v 

posledních letech v prostorách ASIAN beauty & spa všestranný lázeňský 

areál. K novinkám posledních let patří také lagunové koupaliště s rozsáhlým 

saunovým zázemím a dětský svět „Kid’s Wonderland“ se rozšířil o čapí 

hnízdo, vytvořené speciálně pro miminka od 4. týdne života.  

Ve fitnes studiu, které je vybaveno širokou nabídkou kardiologických a 

posilovacích přístrojů, se trénuje podle metody „amovita“ mgr. Franze 

Leberbauera. Podle přesně stanovené výkonnosti hosta je mu připraven 

individuální tréninkový program, který přesně odpovídá jeho požadavkům.  
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Paleta procedur v ASIAN beauty & spa je velmi pestrá a sahá od různých 

ošetření obličeje pro NI a pro NĚHO přes asijské procedury jako je 

„Orientální ceremonie“ až po klasické masáže a „bublinkovou masáž“ pro 

děti.. 

Sandra Jägerová, vedoucí péče o děti, se stará o samé šťastné děti v čapím 

hnízdě, nově vytvořeném pro nejmenší miminka, a v dětském světě Kid’s 

Wonderland, které je k dispozici pro děti od tří let. Ne náhodou získal hotel 

Alpina Family, Spa & Sporthotel****S v St. Johann/Alpendorf od instituce 

„Originální dětské hotely“ 4 smajlíky. 
 

Kontakt a rezervace: Alpina Family Spa & Sporthotel, Familie Schwarz, 

5600 St. Johann/ Pongau, Alpendorf 8, Tel. +43 6412 8282, e-mail: 

info@alpina-alpendorf.at, - webové stránky www.alpina-alpendorf.at  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


