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الطعام  وقوائم  رائعة  أيضاً  واملطاعم  الحديثة،  والرتفيه  اإلعاشة 
بها أعدت بعناية وأطباقها مشهية، والنادي الصحي مجهز وحائز 
من   تقدم  الخدمات  هذه  ،كل  لتميزه،  الجوائز  من  العديد  عىل 
قبل موظفني ودودين ومرحبني دامئاً بضيوفهم منذ اللحظة التي 

يدخلون فيها من باب الفندق وحتى يغادرونه.
ويف يومي السبت والثالثاء من كل اسبوع ميكن لنزالء الفندق 
والتي  الصغرية  الفندق  ديكورات  من  يريدونه  ما  رشاء  وضيوفه 
تعجبهم ليأخذوها معه إىل بيوتهم كهدايا تذكارية من الفندق، 
ويقول السيد مارك مالك الفندق، أن هذا شيئ جديد لن تجدوه 
من  تريده  ما  رشاء  ميكن  فقط  عندنا  العامل،  حول  فندق  أي  يف 
واللحظات  الجميلة  األيام  بتلك  ليذكرك  به  واالحتفاظ  الفندق 

السعيدة التي عشتها معنا أثناء زيارتك لنا.
عن  املانيا  أنحاء  جميع  من  ويسري  سهل  للفندق  والوصول 
خدمة  توجد  حيث   Bregenz محطة يف  والنزول  القطار،  طريق 
توصيل من الفندق ملحطة القطار والعكس، كام ميكن استخدام 
سريسل  حيث   Hittisau محطة  إىل  القطار  محطة  من  الباص 
الفندق  زيارة  احببتم  إذا  أما  الستقبالكم،  خاصة  سيارة  الفندق 
الطريق  فاسلكوا  ميونيخ  أو  شتوتجارت  من  السيارة  طريق  عن 
يؤخذ   Oberstdorf من ثم   Kreuz Allgäu إىل  ٧ رقم  الرسيع 
إىل  ومنها   Fischen لقرية تصل  حيث   B980 and B19 طريق

Balderschwang ثم الوصول للفندق بعد دقائق قليلة.

وللفندق قصة وتاريخ طويل يعود إىل فرتة الخمسينات عندما بدأ جد السيد مارك 
تراوبل مع زوجته يف تحقيق حلمه بإنشاء مطعمه الخاص يف قرية ”بالديرشفانج“ 
يف منطقة جبال األلب األملانية، وبالفعل تحقق الحلم  وتعاقبت األجيال وازداد 
املكان نجاحاً وأصبح األن فندقاً ومنتجعاً صحياً شهرياً يحمل اسم العائلة التي مل 
تتخىل يوماً عن تاريخها ولكن ظل املكان يتطور مع تطورات العرص وبه األن كل 

وسائل الرتفيه واإلعاشة الحديثة.
وإىل جانب التاريخ والحداثة كانت البيئة هى املكون الثالث للفندق، فكل تغيري وتطور به كان البد وأن 

يواكب الطبيعة والبيئة املحيطة من أشجار وغابات وأحجار الجرانيت الجبلية.
وجهت إدارة الفندق اهتاممها ملفهوم العناية الصحية وأساليب االهتامم  تقريباً  ومنذ خمسة عرش عاماً 
الصحي  مبنتجعه  الفندق  مالك  تراوبل  مارك  السيد  والدة  كريستا  السيدة  واهتمت  به  والعناية  بالجسد 
وأدخلت رياضة اليوجا ومزجت بني العديد من الطرق العالجية املختلفة لتحقق الوازن املنشود بني الروح 

والجسد.
ويتميز الفندق بجودة الخدمات املقدمة عىل جميع املستويات، فالغرف رائعة ومريحة وبها كل وسائل 

https://www.hotel-hubertus.de


