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İsviçre Alpleri  

Alp disiplinli kayağın doğum yeri, kozmopolit ve şık St Moritz'de 170 km'lik pistlerde premium her şey dahil 

konseptimiz ile kayağın ve Alplerin keyfini çıkarın ve ailenizin her ferdine uygun ders sunan kayak okullarında 

mükemmel bir kayak tatili yaşayın. 

 

Saint Moritz Roi Soleil 

Haute-Engadine'de, kayak tutkunu ailelere özel bir tesis... 1750 m. yükseklikteki karlı dağların eteğinde, gölün 

yakınında kurulu olan Saint-Moritz Roi Soleil, geleneksel ve lüks olanı birleştirmiş ve sizin için benzersiz bir 

ortam yaratmıştır. Alp kayak alanlarının beşiğinde, nezih bir yerde bulunan bu tesiste, at ve tazı yarışları, polo 

maçları ya da yakındaki donmuş gölde "cresta run"ın tadını çıkartacaksınız. Bu özgürlükler diyarında, aileler 

çocuklarıyla birlikte, kayakla geçen bir günün ardından oyun alanında buluşup, kızakla kayarak, zevkli anlar 

yaşayacaklar. 

 

Tarz ile geleneği birleştiren bir ambiyansta kayak 

Alp disiplininin doğum yeri olan bu kozmopolitan ve son derece seçkin tatil yerinde gizlenmiş olan tesis lüks ve 

geleneği kolayca birleştirerek at ve av köpeği yarışları, polo ya da yakındaki buz tutmuş gölde Cresta Yarışı 

dahil olmak üzere eşsiz uğraşların bir serisini sunmaktadır.Bu olağanüstü özgürlükler dünyasında, ebeveynler 

ve çocuklar, gün boyunca kayak yaptıktan sonra kızakla kaymak üzere oyun alanında buluşabilirler. 

Konaklama  

İsviçre’de kayak yapın ve havalı kayak sonrası etkinliklerine katılın. 

Saint-Moritz, hala canlılığını koruyan gurur verici geleneği olan kış sporları konusunda mistik bir konuma 

sahiptir. Gösterişli tesisimiz de kasabanın tam içinde yer alır. 6 katlı mütevazı dış cephe, ardında samimi ve 

rahat bir otel saklıyor. Cilalı ve sade mobilyaları ile bu odalar aydınlık ve havadardır. 

Sizin için aktiviteler! 

Tesisinizde konaklamanıza dahil 15 adet aktivite dahil adet sunuluyor. Ayrıca diğer 3 adet isteğe bağlı aktivite 

adedi de bu sayfada keşfedebilirsiniz. 

Çocuk ve Genç Kulüpleri  

İsviçre'nin görkemli Engadine Vadisi'nde, deniz seviyesinden 1750 metre yükseklikte yer alan şık Saint Moritz, 

kabarık beyaz bir kar örtüsüyle kaplıdır. Burası güneşin kışı geçirdiği yer. Ve çocuklarınızın hepsi güneşli 

gülümsüyor. Mini Club Med' de karlı yamaçları deniyorlar. Junior Club Med'deki büyük erkek ve kız kardeşleri 

kayaklarını veya snowboardlarını bağlar ve pistlerde slalom yaparlar.  
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