FICHA TÉCNICA
LOCALIZAÇÃO
Em Crans-Montana, na região do Valais, no coração dos Alpes Suíços. O destino é famoso por ser
uma sofisticada estação de esqui no inverno, especialmente frequentada por europeus, e com
diversas opções de esportes de neve. No verão, o golfe passa a ser o grande destaque e a atração
principal do local.

QUARTOS E SUÍTES: 23 APARTAMENTOS:
• Standard North: 2 (20m²)
• Superior: 5 (35m²)
• Deluxe: 11 (40m²)
• Suíte Junior: 5 (45m² a 60m²)

Todos os apartamentos possuem:
• Varanda privada e vista excepcional para o golfe e
as montanhas (exceto os 2 Standard North)

• Ventilação e umidificação
• Telefone
• TV de tela plana, canais digitais e leitor de CD,
DVD, diversas estações de rádio

• Minibar (cortesia de bebidas não alcoólicas)
• Wi-Fi gratuito

• Cofre
• Travesseiros antialérgicos disponíveis a pedido
• Artigos de toilette Bulgari
• Roupão e chinelos
• Secador de cabelos
• Quartos 100% não-fumantes
• Quarto com acesso para cadeirantes

São 7 novos apartamentos-suítes
Com decoração moderna e elegante, delicados
detalhes alpinos e uma superfície de 225m²,
permitindo acomodar até 6 pessoas. Todos com:

• Até 3 quartos equipadas com camas king ou twin

• Uma grande sala de estar com mesa de jantar

• Vista panorâmica para os Alpes Suíços

• Um terraço espaçoso com espreguiçadeiras e

É possível também privatizar um piso inteiro com
dois Apartamentos-suíte (total de 6 quartos).

e lareira

mobiliário para refeições

com banheiros privativos

• Cozinha equipada com entrada de serviço

RESTAURANTES E BARES
Restaurante FIVE:
Culinária da região de Levante e do sul da Itália,
autêntica e de alta qualidade. Aberto para
almoço e jantar, servidos no salão de elegante
decoração, ou no terraço, no verão e no inverno,
com vistas sobre o campo de golfe e os Alpes.

Aos domingos, o “Grande Buffet do Domingo”,
com bela variedade de pratos de várias partes
do mundo é o evento gourmet já famoso em
Crans-Montana.

Os menus respeitam as estações e favorecem
produtos de qualidade da região.

Guarda Golf Lounge:
O lounge do hotel, ao lado do restaurante
principal, com deliciosa lareira, está aberto o dia
todo, todos os dias, e além de drinks, bela carta
de vinhos da região e internacionais e snacks,
oferece um cardápio com opções da culinária
internacional a partir das 11h.

O chá da tarde também é um “must” da
região, com as criações maravilhosas do
Chef patissier. Um menu de ostras e caviar
está disponível no inverno.

Bar Les Alpes:
Ao lado do restaurante principal e do Lounge, com grande variedade de drinks.
Salas de jantar privadas

SPA
O premiado Guarda Golf Spa, com 600m², dispõe
de uma piscina interior aquecida com banheira
de hidromassagem separada, saunas seca e a
vapor. São quatro salas de tratamento, incluindo
a suíte VIP, perfeita para massagens de casal,
com uma banheira de hidromassagem e banho
turco privativos. Massagens, tratamentos faciais
e tratamentos de beleza são especialmente

concebidos com gamas de produtos de beleza
da marca suíça La Colline e da parisiense KOS
Paris, além dos tratamentos à base de oxigénio,
projetados para aproveitar o poder do oxigênio
para o rejuvenescimento da pele.
O terraço privado é perfeito para banhos de sol
nos meses de verão

FITNESS
Área fitness com equipamentos Technogym® de última geração e espaço para a prática de
golfe indoor.

FACILIDADES PARA REUNIÕES E EVENTOS
Grande variedade de espaços disponíveis para
encontros de todos os tipos, incluindo 2 Salas
de reunião, com capacidade para até 120
pessoas (em formato auditório) e equipamentos
de alta tecnologia para eventos.
Além das salas, podem ser utilizadas uma
biblioteca, duas salas de jantar privadas, um

cinema privado de 15 lugares, um grande
terraço e um jardim junto do campo de golfe,
abrindo possiblidades para acomodar até 130
pessoas em um casamento ou 200 pessoas
em coquetel.

SERVIÇOS DO HOTEL
• Recepção/Concierge / Segurança 24hs
• Serviço de lavanderia
• Room service 24hs
• Wi-fi gratuito
• Serviço noturno de abertura de camas

• Sala de jogos para adultos, com bilhar
• Sala de jogos para crianças
• Cinema privado de 15 lugares
• Cigar Lounge
• Biblioteca

• Jornais nacionais e internacionais à disposição,

• 2 salas de reunião com tecnologia de ponta, para

a pedido

até 120 pessoas.

• Segurança 24h

• Local fechado especial para equipamentos de

• 2 Restaurantes – FIVE e Guarda Golf Lounge
• Bar Les Alpes
• Salas de jantar privadas para degustação de
pratos típicos suíços

• Guarda Golf Spa com piscina interna, sauna,
hammam e 4 salas de tratamento

• Sala Fitness com equipamentos Technogym®

esqui e de golfe

• Transfer privativo cortesia em carros próprios
do hotel para o ski-lift e para toda a região de
Crans-Montana

• Estacionamento coberto com serviço gratuito de
manobristas

• Transfers de aeroportos e estações de trem,
sob demanda

• Área interna de prática de golfe Chip & Putt

FACILIDADES PARA ESPORTES DE NEVE
O hotel presta todo o serviço de apoio ao
hóspede para a prática dos esportes de inverno:

• Os seguintes esportes de inverno podem ser
praticados:

• acompanhamento, em carro do hotel, para o

• esqui alpino

aluguel do equipamento

• esqui noturno

• contratação de instrutores de esqui

• esqui cross country – 16 km de pistas ( ski in/

• compra do passe para o ski lift
• transfer dos hóspedes para os locais dos lifts,
em caráter cortesia e personalizado. O ski-lift
mais próximo fica a 3 min de carro do hotel.

• reserva nos restaurantes das montanhas
• armazenamento do equipamento em sala
fechada especialmente preparada, com
aquecimento de botas

A região possui 140 kms de pistas para esqui
alpino, com altitudes de 1500mts a 3000mts.

out diretamente do hotel)

• snowboard
• raquettes
• trenós
• trenós com cães
• patinação no gelo
• etc..
Consulte tabelas de preços para aluguel de
equipamentos, passes de ski lift e aulas com
instrutores.

TRANSPORTE
• De avião, Sion (30km), Genebra (180 km), Zurique (300 km) e Milão/Itália (220 km) estão
todos dentro de distâncias de carro.

• De helicóptero, aterrissagem a 10 minutos de distância.
• De trem, Sion e Sierre são as cidades mais próximas, com ligações direitas a partir de
Genebra, Milão e Paris.

• O hotel oferece transfers até o hotel para chegadas de avião, helicóptero ou trem. Consulte
tarifas.

• De carro, pegar a saída 28 da auto-estrada A9 e seguir as indicações para Crans-Montana.

GUARDA GOLF HOTEL & RESIDENCES

Tel.: +41 27 486 2000

Route des Zirès 14 – 3963 – Crans-Montana –
Switzerland

Fax: +41 27 486 2001
Email: info@guardagolf.com
www.guardagolf.com

