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За жас напражихме ремонт
Пространствено и разноцветно, стручно дизайнирано до детайл.
Двете съклени художнически дела, направени от двама млади художници от Испания
претставляват наща особена гордост. Светлината минаваща през пазноцветното стъкло дава
прекрасен уют, особено когато на вън се е стъмнило. Мозе да се приберете по-късно и да
уживате в блясъка на хотел ”Das Grüne Hotel Zur Post” Наща добре известна гостоприемчивост
остава същата, но ще откриете един интересен дизайн който изпълва всички Ваши
очаквания.Примерно, не Ви е нужен вече ключ. Вратата се отваря с чип- карта.

Месропротежение
Отдалечени сме на около 20 минути пеша от историческият ”Altstadt” (Стари Град). За по-бързо
да стигнете може да ползвате автобус или колело. Паркирайте автомобила си на вашия
паркинг и свободно уживайте в пътуването с автобус до Стариот Град (спирката “Eichtstrasse”
Е на 20 метри от нас). Или пък можеби искате да карате колело? Нвма проблем!При нас мозе
да изнаймите колело. Доколкото искате да карате собствен мотор, нашия гараж Ви стои на
разположение.

Описание
Нашия хотел прилича на типична салцбуршка къща и е приспособен спрямо изискванията на
времето. Следслужебните патувания свързани с неудобства, каним Ви да се отпуснете в
нашата сауна. На тези които обичат културните отбележя, след дългите разходки из града им
предлагаме врщане в къщи с чудесен загар на тялото без да се подлгат на вренитв
въздействияа на слънцето- солариума в хотел ”Das Grüne Hotel Zur Post” е предназначен точно
за това.Вброяваме се в един от най-атрактивните обекти (хотел с 3 звезди) в града, въпреки че
нашите просторни стаи, повече с излед към гтадината отговарят на стандарт от 4 звезди.
Нашите 16 стаи в главния обект и 5 други в директно свързаните споредни обекти са опремени
с мебел в италиянски стили скъпоцени предмети от дърво. Стаите са подредени с много любов,
до най- малките детайли и са уютни. Използвайте възможноста да резервирате стая за
непушачи.Стаите в долната част са оспособени за инвалидни колички и са особено ценни от
по-старите хора.
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Ако Ви е нужен престой за трима, разполагаме с една стая с три легла или апартамент в ”Haus
Renate” -две стаи отделени с врата и обща баня. Обекта ”Haus Renate” се намира отзад в
градината и предлага приятен сън не нарушаван от нищо освен от сутрешна песен на птичките.
И в нашата гостолница ”Haus Georg”, Която неотдавна е реновирана, семействата се чувстват
уютно.В нея на разположение Ви соят два апартамента за 4 относно 5 човека. Понеже става
дума за две отделни стаи със обща баня(туш, мивка и тоалетна), тези апартаменти могат да се
ползват не само от семейства, но и от две двойки.

Обзавеждане на стаите
Нашите просторни стаи са ожзаведени с туш или баня, тоалетна, сешоар, SAT и Premiere tv
телефон с директно набиране, радио, сеф, модем и частично минобар. Използвайте
възможноста да резервирате стая за непушачи.

Важни информации
От историческия салцбуршки център сме отдалечени около 20-25 мин.пеша и 5 мин. С автобус
(спирка Eichetstrasse), която се намира пред хотела. Също толкова време Ви е нужно и с
колело, което можете да го изнаймите от хотела. Автопаркинга пред хотела е безплатен, а
цената на гаража за вечер струва 15 евро (безплатно за мотори и колела).
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Нашите цени
Стая с едно легло
Стая с две легла
Стая с три легла
Апартамент с четири легла
Апартамент с пет легла

извън сезон

сезон

65-78 евро
40-55 евро
37-48 евро
33-44 евро
30-38 евро

69-95 евро
48-84 евро
42-58 евро
40-55 евро
35-47 евро

Цените са на човек за вечер и вкючват всички такси и закуска.
По ваше искане правим и понуда която да отговаря на Вашите изисквания.

С автомобил
“Flughafen” (аерогара), на второто къргово
движение ляво, посока Салцбург, след това
право до Т-кръстовище(четвърти светофар),
дясно, посока Център и завийте в Maxglaner
Hauptstrasse.

С автобус
Главна железопътна
гара Салзбург (Hauptbahnhof), автобус
посока Europark спирка ”Eichetstrasse”

1,

Сьс самолет
”Salzburg” аерогара и 5 минути с такси

Банка
Raiffeisenkassa Golling
IBAN:
BIC т.е Swiftcode:
UID Nr:

Kontonummer: 124 883

AT91 3501 7000 0012 4883
RVSAAT2S017
ATU 65960739
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