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Upplevelsedagar
i 4 länder vid Bodensjön

Ett bekvämt hotell i den
övre mellanklassen.
> 4 länder – 1 sjö
Natur, kultur och njutning
> Komfort och service hhh S
> Omfattande utflyktsprogram
NYHET:
• Uppgraderat till 3-stjärnigt superiorhotell
• Alla komfortrum med komplett luftkonditionering
• 50 rum med två enkelsängar
(perfekt för stora grupper med många singlar)
Brigitte, Gérard & Alexandra Geisseler

4 Länder-Hotel Deutschmann
A-6900 Bregenz, Rheinstraße 83a
Tel. +43 (0)5574/6774-0, Fax +43 (0)5574/6774-12
www.deutschmann-bregenz.at, hotel@deutschmann-bregenz.at

• Gratis WLan i hela hotellet (16 GB)
• Hotellhissar av senaste modell
• Branddetektoranläggning med fullt skydd

Storslagen och mångsidig –
Bodensjöregionen med fyra länder

Ön Mainau, 70 km

Hotell Deutschmann
i regionen med 4 länder –
Den idealiska utgångspunkten för trevliga utflykter till många
sevärdheter i regionen - till fots, på cykel, med bil, båt, tåg eller buss.
Upplevelsedagar i 4 länder
vid Bodensjön
Njut av höjdpunkterna kring
Bodensjön som t ex den
blommande ön Mainau,
Rhenfallet vid Schaffhausen,
slottet Neuschwanstein,
slottet Vaduz, Alperna med
Silvrettavägen, festspelen i
Bregenz och mycket mer.
Upplevelsehelger: Kvällstur
med båt i tre länder
Båtturer längs Bodensjöns
schweiziska, tyska och österrikiska strand till staden Lindau
med sin ö och sjöns vackraste
hamninlopp och förbi de imponerande scenbyggnaderna
till festspelen i Bregenz

Besök casinot
Med välkomstsekt och
spelinformation.

Silvrettavägen, 100 km
Slottet Neuschwanstein, 75 km

Rhenfallet vid Schaffhausen, 120 km

Bjud upp till dans
Dansrestaurangen Nachtigall –
120 m från hotellet. Bästa sortens
musik och underhållning med
behaglig volym. Fritt inträde för
våra hotellgäster.
Upplevelseturer på cykel
Möjlighet till cykelförvaring,
cykelreparationsservice (200 m
från hotellet), cykelväg längs
Bodensjön (300 m från hotellet),
cykeluthyrning, torkrum för våta
kläder.

Ön Lindau, 10 km

Slottet Vaduz, 55 km

Barockupplevelser runt
Bodensjön
Bodensjöns cykelled, ca 120 / 260 km

4 Länder-Hotel Deutschmann
A-6900 Bregenz, Rheinstraße 83a
Tel. +43 (0)5574/6774-0, Fax +43 (0)5574/6774-12
www.deutschmann-bregenz.at, hotel@deutschmann-bregenz.at
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83/150 50 par med
enkelsängar
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Kabel-TV

Gratis WLan

