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SWISSPEAK RESORTS VERCORIN, 
ZINAL I MEIRINGEN



Specjaliści w wynajmowaniu  
domów i apartamentów  

wakacyjnych od 1965 roku
Ponad 5 milionów noclegów rocznie.

Profesjonalna obsługa na miejscu
Nasze zespoły znajdą Państwo  

w ponad 200 destynacjach.

Szwajcarska jakość
Regularnie kontrolujemy nasze 

obiekty.

Obsługa Klienta 24/7 
Nasze call center jest do Państwa 

dyspozycji przez całą dobę.

Pewne wakacje, bezpieczny 
 wynajem

50 lat doświadczeń i pełen 
 profesjonalizm 

Możliwość rezerwacji bez żadnych 
ograniczeń

Ponad 42 000 partnerów 
handlowych.

SWISSPEAK Resorts – powered by Interhome
Specjaliści w wynajmowaniu domów wakacyjnych  

od 1965 roku

Interhome jest partnerem SWISSPEAK Resorts 
i odpowiada za cały proces rezerwacji, aż do 
osobistej pomocy na miejscu. Interhome stale 
poszerza swoją wiedzę i usługi od 1965 r. i jest 
dziś wiodącą firmą oferującą apartamenty i 

domy wakacyjne na całym świecie. Interhome 
przejmuje całą organizację i zapewnia niezawodne 
standardy jakości oparte na jednolitym systemie 
przyznawania gwiazdek. 



Filozofia

SWISSPEAK Resorts powered by 
Interhome zaprasza na wyjątkowe 
przeżycia w Alpach Szwajcarskich. 
Tutaj nowoczesność i tradycja łączą 
się ze sobą gwarantując naprawdę 
udany pobyt. Poznaj fascynujące  
góry regionów Valais i Berner 
Oberland od ich najpiękniejszej 
strony. Niezależnie od tego, czy 
podróżujesz z rodziną, partnerem 
czy z przyjaciółmi – w ośrodkach 
SWISSPEAK spędzisz niezapomnia-
ne wakacje.

8 dobrych powodów...

...do spędzenia urlopu w ośrodkach 
SWISSPEAK Resorts:

  Komfortowe apartamenty 
wakacyjne najwyższej jakości
  Profesjonalna obsługa na 

miejscu 
  Apartamenty przyjazne 

rodzinom
  Doskonałe lokalizacje ośrodków 
  Dobre połączenie transportem 

publicznym 
  Tereny atrakcyjne turystycznie 

przez cały rok
  Relaksujące wakacje na 

świeżym górskim powietrzu
  W Szwajcarii zobaczysz, że 

człowiek i natura potrafią żyć  
w harmonii 

Ośrodki

Czekamy na Państwa w ośrodkach 
SWISSPEAK Resorts:

  2018  
Zinal

  2019  
Meiringen 

  2018  
Vercorin 

  2022  
Le Châble 

  2021  
Thyon



Ośrodki SWISSPEAK Resorts oferują szeroki wachlarz atrakcji  
dla młodszych I straszych

  W pełni wyposażoną, otwartą 
kuchnię z lodówką, ekspresem 
do kawy, piekarnikiem i 
mikrofalówką

  Ogrzewanie podłogowe 
  Wysokiej jakości wyposażenie
  Zmywarkę*
  HD-TV

  Wifi
  Suszarkę do włosów
  Część apartamentów z 

balkonem lub tarasem
 *z wyjątkiem studio

  Nowoczesne mieszkania 
1-4-pokojowe
  Recepcja Interhome
  Aplikacja SWISSPEAK 

Experience
  Kącik zabaw dla dzieci

  Pokój gier
  Pokój dla grup*
  Sala konferencyjna
  Apartamenty bez barier
  Winda
  Pralka z suszarką

  Ski-in/Ski-out*
  Zadaszone miejsca parkingowe 
  Możliwość pobytu ze 

zwierzakami

 *oprócz Meiringen

  Spa z jacuzzi, sauną i łaźnią 
parową
  Sala fitness
  Sklep sportowy

  Ścianka wspinaczkowa 
  Bar Après-Ski
  Winiarnia
  Bankomat

  Boccia
  Stacja ładująca dla pojazdów 

elektrycznych

We wszystkich apartamentach znajdą Państwo: 

Pozostałe udogodnienia w ośrodku: 

Dodatkowo w niektórych ośrodkach: 



SWISSPEAK Resorts Vercorin
SWISSPEAK Resorts cieszy się doskonałą lokalizacją  
u stóp wyciągów narciarskich w Vercorin i oferuje 
nowoczesne apartamenty dla maksymalnie 8 osób ze 
wszystkimi udogodnieniami. Spa z jacuzzi, sauną i łaźnią 
parową, zabiegi kosmetyczne i masaże, a także sala 

fitness i aplikacja SWISSPEAK Experience z cennymi 
wskazówkami na temat działań i ofert kulinarnych 
zapewnią doskonały pobyt. Ciesz się niezapomnianym 
przeżyciem  pośród wyjątkowego górskiego krajobrazu  
w Valais.



SWISSPEAK Resorts Vercorin

Idealny, wygodny, duży apartament rodzinny o powierzchni 
55 m2 na 2 poziomach z 2 sypialniami, otwartą kuchnią  
i 2 łazienkami dla 5 osób. 

Ceny i dostępność mogą Państwo sprawdzić na naszej stronie internetowej.

Przytulny, jasny apartament o powierzchni ok. 35 m2 z 1 
sypialnią, otwartą kuchnią, podwójną rozkładaną sofą w 
salonie i umeblowanym tarasem lub balkonem dla 4 osób.

Przestronny, wysokiej jakości apartament o powierzchni 
około 84 m2 na 2 poziomach z 3 sypialniami, otwartą 
kuchnią i salonem z podwójną rozkładaną sofą dla 8 osób.

Superior Studio
Ref: CH3967.9000.21

3-pokojowy apartament typu Duplex
Ref: CH3967.9000.82

2-pokojowy apartament
Ref: CH3967.9000.62

4-pokojowy apartament Superior
Ref: CH3967.9000.98

Przestronne, nowoczesne, duże studio o powierzchni 
około 30 m2 z otwartą kuchnią, podwójnym łóżkiem  
i oddzielną częścią wypoczynkową dla 2 osób.



SWISSPEAK Resorts Zinal
SWISSPEAK Resorts zachwyca swoją lokalizacją  
w centrum idyllicznej, górskiej miejscowości Zinal  
w Val d’Anniviers. Kolejka gondolowa do ośrodka 
narciarskiego, restauracje, bary i sklepy znajdują się  
w odległości krótkiego spaceru od hotelu. Z przytulnych 
apartamentów dla maksymalnie 8 osób można 
podziwiać wspaniały widok na wyjątkową górską 

panoramę. Latem ośrodek jest idealną bazą wypadową 
do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Zimą 
natomiast miłośników narciarstwa i freeridu przyciąga 
niezawodny teren narciarski położony na wysokości  
do 2900 m n.p.m, stanowiący połączenie do ośrodka 
Grimentz z liczbą ponad 115 km tras. 



SWISSPEAK Resorts Zinal

Popularny, elegancki apartament o powierzchni ok. 
54 m2 z 2 sypialniami, otwartą kuchnią i podwójną 
rozkładaną sofą w salonie i umeblowanym tarasem lub 
balkonem dla 6 osób. 

Ceny i dostępność mogą Państwo sprawdzić na naszej stronie internetowej.

Jasny, nowoczesny apartament o powierzchni około 34 m2 
z 1 sypialnią, otwartą kuchnią, podwójną rozkładaną sofą 
w salonie i umeblowanym tarasem lub balkonem dla 4 
osób.

Przestronne, wysokiej jakości mieszkanie o powierzchni 
ok. 93 m2 z 3 sypialniami, 2 łazienkami, otwartą kuchnią  
i podwójną rozkładaną sofą w salonie dla 8 osób.

Studio
Ref: CH3958.9000.2

3-pokojowy apartament Süd 
Ref: CH3958.9000.13

2-pokojowy apartament Süd
Ref: CH3958.9000.5

4-pokojowy apartament Superior
Ref: CH3958.9000.37

Wygodne, przytulne studio, ok. 18 m2, z otwartą kuchnią, 
podwójną rozkładaną sofą, umeblowanym tarasem lub 
balkonem dla 2 osób.



SWISSPEAK Resorts Meiringen
Liczne ślady prowadzą w Meiringen do słynnego 
Sherlocka Holmesa. Nowy ośrodek SWISSPEAK Resorts 
jest idealnie zlokalizowany w centrum wioski, tuż obok 
Muzeum Sherlocka Holmesa. Z 79 nowoczesnych, 
jasnych od 2- do 4-pokojowych apartamentów dla 
maksymalnie 8 osób roztacza się wspaniały widok na 
okoliczne góry. Sauna, klub dla dzieci, pokój gier i sala 
konferencyjna będą dostępne od 2020 roku.

Region Meiringen przyciąga turystów latem takimi 
atrakcjami jak spektakularny wąwóz Aareschlucht, 
Alpentower z panoramicznym widokiem 360°, 
Grimselwelt i skansen Ballenberg. Zimą ośrodek 
narciarski Meiringen-Hasliberg jest idealnym miejscem 
na idealne rodzinne zimowe wakacje.



SWISSPEAK Resorts Meiringen – otwarcie w grudniu 2019 r

Wygodny, przestronny apartament o powierzchni około 
70 m2 z 2 sypialniami, kuchnią, salonem z podwójną 
rozkładaną sofą, 2 łazienkami i umeblowanym tarasem 
lub balkonem dla 6 osób.

3-pokojowy apartament  
Ref: CH3860.9000.14

Recepcja

Sauna

Klub dla dzieci

Winiarnia

Nasza oferta w SWISSPEAK Resorts Meiringen
Od 2020 roku będzie nam bardzo miło powitać Państwa w naszej przyjaznej, przestronnej recepcji w głównym 
budynku. Atrakcyjnie urządzony klubik dziecięcy będzie do dyspozycji Państwa pociech. A dorośli po dniu pełnym 
wrażeń będą mogli zrelaksować się w saunie i degustować różnorodnych rodzajów win. 

Przestronny, elegancki apartament o powierzchni około 
91 m2 z 3 sypialniami, kuchnią, salonem z podwójną 
rozkładaną sofą, 2 łazienkami i umeblowanym tarasem 
lub balkonem dla 8 osób.

4-pokojowy apartament 
Ref: CH3860.9000.30

Ceny i dostępność mogą Państwo sprawdzić na naszej stronie internetowej.



Powered by

HHD Sp. z o.o.
St. Kostki Potockiego 24B  |  PL-02-958 Warszawa

Telefon: +48 22 642 23 84  |  Faks: +48 22 651 72 81
info@interhome.pl  |  www.interhome.pl/swisspeakresorts

Rezerwacja/informacja telefon:  
22 642 23 84


