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Toegankelijkheid
zonder compromis
Een buitengewoonlijke mix uit Allgauer levensstijl,
kunst en inclusie onderscheidt het Allgau ART Hotel.
Uw verblijf in dit stijlvolle hotel in de binnenstad van
Kempten wordt tot barrierevrije belevenis.

In een oogopslag
•

Seminar, familiefeest, restaurantbezoek, mini-vakantie
of wellness vakantie – een zorgeloos verblijf is in dit
hotel mogelijk. Op het hoogste niveau wordt met
de behoeftes van gasten met visuele, auditieve of
mobiele beperkingen rekening gehouden. Kortom,
een omgeving waarin u zich vrij kunt bewegen en
ondersteuning krijgt waar u het nodig heeft of wenst.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

56 Kamers, waarvan
12 Toegankelijke kamers voor rolstoelgebruikers of gasten met mobiliteitsbeperking
3 Familiekamers voor rolstoelgebruikers of
gasten met mobiliteitsbeperking
Restaurant
Ruim Wellnessgedeelte
Zonnig dakterras
Blindengeleidesystem en orientatiehulpen
Optisch waarschuwingssysteem (flitslichten)
Seminarruimtes
Parkeergarage

Allgäu ART Hotel
Alpenstraße 9
87435 Kempten
Deutschland
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www.allgaeuarthotel.de

om hardop te lezen

Hartelijk Welkom
Het Allgäu ART Hotel is met de auto goed bereikbaar.
Voor gasten met een mobiliteitsbeperking die met
de trein reizen, is een hotelshuttle op aanvraag
beschikbaar.
Afstanden:
• Station Kempten - 1,5 km
• Allgäu Airport Memmingen - 45 km
• München Vliegveld - 157 km

•

•

Het hotel beschikt over totaal 9 rolstoeltoegankelijke
parkeerplaatsen. 5 Daarvan liggen direct bij
de ingang, 4 parkeerplaatsen vindt u in de
parkeergarage
Het hotel biedt 2 liften die naast elkaar gelegen zijn
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Parkeren
Hotelingang met Lobby

Alle parkeerplaatsen zijn op de muur gemarkeerd.
Afmetingen:
• 5 m x 3,30 m (bij de hotelingang)
• 5 m x 3,30 m (in de parkeergarage)

Ingang en receptie
•
•
•
•
•

2 automatische glazen schuifdeuren
Blindengeleidesystem
Onderrijdbare receptie
Tactile plattegrond
2 rolstoeltoiletten bij de receptie
Onderrijdbare bar in de lobby
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•

Ontvangstgedeelte

•

•

•

•

©

Gasten met een mobiliteitsbeperking kunnen met de
shuttle van het station worden opgehaald
Een chauffeurservice wordt door een externe
partner aangeboden
Informatie over tours voor gasten met een
mobiliteitsbeperking is aanwezig bij de receptie
Gasten met een visuele beperking kunnen op
aanvraag een tour door het hotel krijgen
Alle informatie
zonder garantie
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Aankomst

Receptie

Allgäu ART Hotel
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Liften & Gangen
Liften
•
•

2 Liften met audio en tactile toetsen
Spiegels tot de bodem in de liften

•
•
•
•
•

Contrastrijke kamernummers
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•

Blindengeleidesystem voor de liften
Tactile plattegrond op alle etages tegenover de liften
Handgrepen aan beide wanden
Contrastrijke verlichting
Contrastrijke kamernummer
Automatische deuropener bij de kamers
voor gasten met mobiliteitsbeperkingen
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Gangen
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Tactile plattegrond

Gang met handgrepen aan beide wanden
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Liften
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Rolstoeltoegankelijke
tweepersoonskamer
Het hotel beschikt over in totaal 56 kamers. De
12 rolstoelstoeltoegankelijke tweepersoonskamers zijn
met 29m² ruim opgezet. 3 Hiervan beschikken over
een balkon.

Toegankelijke tweepersoonskamer
(29m²) naar het voorbeeld
van kamer nr. 414

Ook heeft het hotel 3 rolstoeltoegankelijke
familiekamers met een grootte van 44 m². Deze
bestaan uit 2 slaapkamers met een studiokeuken
en een gezamelijke badkamers. Hierdoor onstaat
het gebruik en de bewegingsvrijheid voor
rolstoelgebruikers niets in de weg.

•

•

•

Alle kamers beschikken over een flatscreen televisie
(32“), een kluis voor uw laptop, kostenloze WIFI,
telefoon, bureau met stoel en kruk en een spiegel van
lichaamsgrootte.

•
•
•

•

•
•
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•

Toegang tot het balkon

•
•
•

•
•
•
•

Garderobekast met schuifdeuren
Kledingstangen op 120 of 143 cm hoogte
Garderobenhaken in de gang op
125 cm en 158 cm hoogte
2 Boxspringbedden (90 x 200 cm),
naar keus uit elkaar te schuiven
Bedhoogte: 60 cm
Lichtschakelaars vanuit het bed te bedienen
Bewegingsruimte links van het bed: 160 cm
Bewegingsruimte rechts van het bed: 92 cm
Onderrijdbaarheid aan de lange kant van het bed: 12cm
Bedden en nachtkastje kunnen worden verplaatst
Onderrijdbare bureauhoogte: 75 cm
Kruk en zetel zonder leuningen
Drempel tot het balkon: 4 cm
Alle kamers beschikken over een optisch flitssignaal
een akoestisch signaal (bel) voor auditieve en visueel
beperkte gasten
Honden zijn toegestaan
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•

De kamerdeur laat zich van buitenaf met een
kaart automatisch openen, van binnenuit met
een schakelaar
De deur- en lichtschakelaars bevinden zich
op 80 cm hoogte
De bodem bestaat uit laminaat op de gang en in
de kamer uit goed berijdbare vloerbedekking

Gang met schuifdeuren naar de badkamer

©
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Rolstoeltoegankelijke Familiekamer
Familiekamer 44m² met
2 slaapruimtes en badkamer
De ruimte familiekamers met balkon (4 m²) bestaan
uit 2 aparte slaapruimtes die met een deur met
elkaar zijn verbonden. Een kamer beschikt over een
electronisch zorgbed. Een studiokeuken maakt het
mogelijk kleine maaltijden te bereiden.

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Familiekamer met verbindingsdeur

Garderobekast met schuifdeuren
Kledingstangen op 120 of 143 cm hoogte
Garderobenhaken in de gang op
125 cm en 158 cm hoogte
Kamer 1: 2 Boxspringbedden (90 x 200 cm),
naar keus uit elkaar te schuiven
Kamer 2: 1 electronisch zorgbed (100 x 200 cm)
Bedhoogte: 60 cm
Lichtschakelaars vanuit het bed te bedienen
Bewegingsruimte voor het zorgbed 200 cm x 200 cm
Bewegingsruimte links van het bed: 150 cm
Bewegingsruimte rechts van het bed: 93 cm
Onderrijdbaarheid aan de lange kant van het bed: 12 cm
Bedden en nachtkastje kunnen worden verplaatst
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•

De kamerdeur laat zich van buitenaf met een
kaart automatisch openen, van binnenuit
met een schakelaar
De deur- en lichtschakelaars bevinden
zich op 80 cm hoogte
De bodem bestaat uit laminaat op de gang en in
de kamer uit goed berijdbare vloerbedekking

Studiokeuken met eettafel

Onderrijdbare bureauhoogte: 75 cm
Kruk en zetel zonder leuningen
Studiokeuken met magnetron, koelkast,
waterkoker, servies en wasbak
Eettafel met 2 stoelen zonder armleuningen
Alle kamers beschikken over een optisch flitssignaal
een akoestisch signaal (bel) voor auditieve en
visueel beperkte gasten
Alle informatie
zonder garantie
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•

Optisch flitssignaal
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Badkamer & toilet
Badkamer in rolstoeltoegankelijke
tweepersoonskamer
(voorbeeld kamer nr. 414)

Badkamer in de familiekamers
•

De goed geplande badkamer is ca. 6 m² groot en heeft
een douche zonder instapdrempel. Vanuit de kamer
is de badkmaer door een tweedelige, licht bedienbaar
glazen schuifdeur bereikbaar.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
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•

Zithoogte toilet : 46 cm
Ruimte links van het toilet: 90 cm
Ruimte recht van het toilet: 50 cm
2 klapbare handgrepen bij het toilet op 75 cm
hoogte
Afstand tussen de handgrepen: 67 cm
Wastafel met geintegreerde handgrepen
Onderrijdbare hoogte van de wastafel: 80 cm
Föhn op 120 cm hoogte, make-up spiegel op 133 cm
Noodknop naast het toilet en douche, liggend
bereikbaar
Douche met handgrepen op 75 cm hoogte
Douchezitje
Handgrepen in reikwijdte

De badkamer met verstelbare toilettenlift (verticaal
en horizontaal) biedt flexibiliteit en is van beide zijde
bereikbaar
Zithoogte en afstand individueel aan te passen
2 klapbare handgrepen
Afstand tussen de handgrepen: 67 cm
Wastafel met geintegreerde handgrepen
Onderrijdbare hoogte van de wastafel: 80 cm
Föhn op 120 cm hoogte, make-up spiegel op 133 cm
Noodknop naast het toilet en douche, liggend
bereikbaar
Douche met handgrepen op 75 cm hoogte
Douchezitje
Handgrepen in reikwijdte

Badkamer familiekamer

©
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Badkamer met 2 schuifdeuren

Toilet met hendgrepen in de tweepersoonskamer
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Restaurant

Restaurant Waldbeere

•
•
•

•
•

Tafelen op zijn best
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•

Tafel met rolstoeln onderrijdbaar
Stoelen met armleuningen
Rolstoeltoegankelijke WC in de buurt van het
restaurant
Wintertuin
Terras met schaduwplekken
Alleen geleidehonden toegestaan
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Restaurant Waldbeere is een plek vol verleiding: van
het uitgebreide ontbijtbuffet en het middagmenu met
lekkere gerechten tegen eerlijke prijzen, tot de a la
carte gerechten en de indrukwekkende wijnkaart die
niets te wensen over laat. Eten – drinken- genieten.
Niets meer, maar ook niets minder.

Ontbijtruimte
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Wellness & Fitness
OP de vijfde etage, boven de daken van Kempten, vindt
u naast de fitnessruimte een ruim wellnessgedeelte
met omkleedruimte en rolstoeltoegankelijk toilet.

Wellness

•
•
•
•
•
•
•
•

Finse Sauna met toegang tot het dakterras
Biosauna met panorama uitzicht
Stoombad
Stortdouche met Kneippslang in de buitenlucht
2 hoogteverstelbare massagebedden
Partnerbad met tillift
Ontspanningsruimte met aangename ligbedden
Mosaiktegels als blindengeleidesysteem
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Ultieme onstpanning: naast zwembaden, massages en
aromatherapie wacht de gast een rolstoeltoegankelijke
saunalandschap.

Rolstoelgankelijke douche

Fitness
Uitgerust met diverse apparaten voor cardio- en
krachttraining en coördinatieoefeningen:

•
•

Loopband, Stepper
Ligfiets, krachttrainer
Benchpress- en pull
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•
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Stortdouche buiten

Wellnessgedeelte
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Wellness und Fitness

Sauna met stad panorama

©
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Partnerbad met tillift
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Mozaiektegels als blindengeleidesystem
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Rust- en ontspanningsruimte

Hoogteverstelbare massagebedden
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Seminars & Events

Ontelbare mogelijkheden

Het hotel biedt 3 rolstoegankelijke ruimtes, die
gecombineerd en aangepast kunnen worden
afhankelijk van het aantal deelnemers. De ruimtes zijn
uitermate geschikt voor feestelijke gelegenheden en
events.

•
•
•

•

•
•
•

Feestbanketten
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•

3 Ruimtes, te combineren tot 130 m²
Tot 120 Personen
Techniek: Beamer, Projectiewand,
Flipchart, Pinwand
2 Rolstoeltoegankelijke toiletten in de
buurt van de meetingruimte
Garederobe in verschillende hoogtes
Hoogteverstelbare bistrotafels
Terras
Parkeergarage
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Seminars en Events

Hoogteverstelbare bistrotafels

©
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Overig aanbod

Doezel-Ruimte

EN BOVENDIEN …
In het Allgäu ART Hotel vindt u een aanbod,
dat niet elk hotel biedt:

Doezel-Ruimte (‚Snoezelen-Raum’)
In deze ruimte kunt u zich een kort moment voor uzelf
gunnen. Verschillende lichtbronnen, waterzuilen, en
een kleurenschijf zorgen voor visuele effecten die een
kalmerende uitwerking hebben. Op het waterbed kunt
u volledig ontspannen en de sfeer en kleuren op u
laten inwerken.
© Allgäu ART Hotel

6 Draisine-Cycles
kan worden geleend

Dakterras

Klimmuur

Hoog in de lucht...dat bent u op het dak van het Allgäu
ART Hotel. Met een goed boek, uitgebreid zonnend
of een gezellige koffiepauze vindt u ontspanning na
een vermoeiende dag en kunt u het geweldige uitzicht
genieten.
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Indoor-Klimmuur
Voor die, die naar de top willen: individueel of in
een groep (teambuilding), met of zonder trainer.
De uitrusting staat voor u klaar. De murr biedt
verschillende moeilijkheidsgraden en is een belevenis
voor uzelf, uw familie en uw begeleiding.

Allgäu ART Hotel
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Algemene informatie
Contact
Allgäu ART Hotel
Alpenstraße 9, 87435 Kempten, Deutschland
+49. 831. 540 8600
info@allgaeuarthotel.de
www.allgaeuarthotel.de

Concept en Sales
gabana - Agentur für Barrierefreiheit
Kirchbichl 3, 6352 Ellmau, Österreich
+43. 5358. 44557
k.grundmann@gabana.net
www.gabana.net

Wij bedanken
voor de foto’s
r&s mayer Hotel und Objekt GmbH
Fotografen: Christian Schneider und Harald Klein
www.rs-mayer.de

Verklaring
Geschikt voor rolstoelgebruikers

Door klikken wordt de tekst
voorgelezen

Geschikt voor gasten met een
visuele beperking

Dit PDF-Dokument is visueel
en technisch barrierevrij en
kann met publicatiemedia zoals
screenreader worden gelezen

Geschikt voor gasten met een
auditieve beperking
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