Dê uma olhada no Sternen Hotel

Você não terá dificuldades em encontrar o nosso hotel com o
seu carro, pois, ele se encontra em um perfeito lugar. Temos

* 69 quartos em diferentes categorias
(somente quartos para não fumantes)

também uma perfeita conexão com os transportes públicos,
direto do aeroporto ou estação de trem. Em apenas alguns

* Acesso à internet wi-fi em todo o hotel
* Sauna e cabine de infravermelho

minutos, você esta’ nas cidades de Bregenz e de Dornbirn.

* Academia com aparelhos modernos
* Variado café da manhã com produtos

Como chegar de carro ao Sternen Hotel?
Chegando de Innsbruck/Arlberg (Auto estrada A14):
Saída em Dornbirn Nord > na rotatória seguir direto em

típicos da região

direção à B200 > antes do Achraintunnel entrar a esquerda

* Grande sala de estar com moderna
infraestrutura

em direção a Schwarzach > depois vire à esquerda em direção
a Bregenz > seguir a rua até chegar na prefeitura (Rathaus)

* Ao lado temos o restaurante Stern com
um aconchegante jardim

em Wolfurt depois é só entrar a direita para o Sternen Hotel.

* Garagem
* Espaço para eventos e reuniões

Outra possibilidade é: Saída em Lauterach/Wolfurt > entrar
na direita em direção a Wolfurt/Kennelbach > seguir essa
rua até a prefeitura (Rathaus) em Wolfurt e entrar a esquerda
para o Sternen Hotel
Chegando da Alemanha (Auto estrada A14):
Saída em Bregenz Weidach > na rotatória seguir a rua em
direção à Kennelbach > (Bregenzerstrasse), depois seguir
a rua até L13 no cruzamento entrar a esquerda > seguir a rua

Sternenplatz 4

até a prefeitura (Rathaus) em Wolfurt > entrar a esquerda para

A 6922 Wolfurt

o Sternen Hotel.

T + 43(0)5574 64 999
F + 43(0)5574 64 999–64

Chegada de ônibus ou trem

office@sternenhotel.at

As estações de trem mais próximas ao Sternen Hotel

www.sternenhotel.at

encontram-se em Bregenz e Dornbirn. Perto do hotel está o
ponto de ônibus, com o nome: Wolfurt – Rathaus/Cubus.
Chegada de avião
Os aeroportos Altenrhein, Friedrichshafen, Memmingen
e Zurique são os mais próximos ao hotel. Com muito prazer
organizamos seu transporte de um desses aeroportos, para
o nosso hotel.

Quem é estrangeiro,
se orienta pelas
Estrelas...!
de Wilhelm Busch

Sejam bem-vindos ao Sternen Hotel

O prazer do café da manhã no Sternen Hotel

Wolfurt e arredores

Fortaleça-se para o seu dia. Para um bom

O bairro Wolfurt, está no vale Rheintal,

início, você precisa do saboroso café da

entre as grandes cidades Bregenz no norte

manhã na nossa aconchegante e moderna

e Dornbirn no sul. Isso torna Wolfurt o lugar

O Sternen Hotel é um hotel de 4 estrelas, bem central, e

sala feito para esse objetivo. No Buffet você

ideal, independente se você quer fazer

de fácil conexão com trem e ônibus, moderna construção

encontrará saudáveis, ricos e saborosos

esporte ou visitar outros países como, a

produtos regionais.

Alemanha, a Suíça e Liechtenstein. O castelo

e ambiente aconchegante.

medieval Wolfurt foi danificado, por meio
renovado e hoje é patrimônio privado.

bons negócios, mas também para aqueles que procuram

Vale a pena visitar também a igreja, que foi
construída no estilo “Negrelli”.

cultura, tempo livre e claro para os que gostam de estar
em contato com a natureza.

Vorarlberg
Vorarlberg fica ao lado leste da Áustria e

contamos com internet wi-fi gratuito em todo o hotel, um

Congresso e festas no Sternen Hotel

oferece várias oportunidades, tanto no verão

Para festas, congressos, seminários ou

como no inverno.

reuniões empresariais, colocamos à

De caminhadas na montanha e passeios de

bar com lobby onde oferecemos bebidas num ambiente

disposição uma grande e climatizada

bicicleta à esporte radical. De passeios de

confortável, maravilhoso e variado café da manhã, servido

sala de eventos! Ideal, não apenas para

barco à jogos de golf. Ou se você prefere,

festas privadas, mas também para festas

umas férias tranquilas com a família. Pode

empresariais.

também desfrutar de nossas famosas pistas

numa aconchegante sala ou no terraço, uma sauna e
uma cabine de infravermelho, academia com modernos
aparelhos e garagem.

de esqui, ou simplesmente fazer umas férias
Desfrute do nosso restaurante e de uma

românticas sentindo a magia do inverno.

boa comida e de um ambiente agradável
Deixe-se se surpreender, tanto no almoço

Vorarlberg é também ideal para quem

como no jantar, no restaurante Gasthaus

procura cultura. Por exemplo, temos o

faz com que o Sternen Hotel brilhe alto!

Stern. No site (www.wolfurt.at) você

famoso “Bregenzer Festspiele”, que é um

Assim podemos, dizer:

encontrará um guia gastronômico, com

teatro ao ar livre e apresenta peças teatrais

outros restaurantes bem perto de você.

e de ópera todos os anos! Temos também

Nós nos colocamos à sua disposição, para

vários museus conhecidos internacional-

informações sobre outros restaurantes.

mente, como por exemplo, o “Kunsthaus”

Tudo isso e o serviço prestado pelo nossos funcionários,

Nós nos colocamos mais alto do que o alvo,
afim de que alcancemos nosso alvo

Roman Horner / Vorarlberg Tourismus

Além dos nossos 69 confortáveis e aconchegante quartos,

Andreas Gaßner / Vorarlberg Tourismus

Isso faz do Sternen Hotel, atrativo para os que buscam

Florian Strigel / Vorarlberg Tourismus

de um incêndio em 1939. Com o tempo foi

em Bregenz e uma cena impressionante de

Nós nos alegramos com a vossa visita.

Archiv Bodensee-Vorarlberg Tourismus

arquitetura.

