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Email: info@hotelzurpost.info
Internet: www.stadthotel-salzburg.at

Rekonstruovali jsme pro Vás
Velkoryse, pestře, s láskou k detailu. Naší pýchou jsou dva jedinečné umělecké originály ze skla, které
pro nás vytvořili dva mladí španělští umělci. Světlo rozptylované barevným sklem vytváří vynikající
atmosféru, zejména ve chvíli, kdy slunce už zapadlo za horizont: vraťte se jednou do hotelu později a
vychutnejte si hru světel v přijímací hale hotelu Das Grüne Hotel Zur Post. Najdete zde známou a
rodinnou pohostinnost doplněnou o nový interiér, který Vás dozajista překvapí a splní všechna Vaše
přání týkající se maximálního pohodlí. Nebudete např. potřebovat klíč, protože magnetická karta Vám
otevře dveře téměř bez jediného dotyku. Naprosto pohodlně – podle zaříkávací formule „Sezame,
otevři se!“ – jedná se o předprogramované hodiny na heslo (můžete je dostat i v hotelu).

Poloha
Jsme vzdáleni 20 minut pěšky od historického centra, rychleji to jde už jen autobusem nebo na kole.
Nachte stát své auto na hotelovém parkovišti, samozřejmě zdarma, a vychutnejte si pohodlnou cestu
autobusem až do historického jádra města, která trvá necelých 5 minut (zastávka „Eichetstraße“ – 20
metrů od hotelu). Anebo se Vám chce zasportovat si a projet se po dvou kolech? Žádný problém! U
nás si můžete kolo vypůjčit. Pokud si přivezete vlastní kolo nebo motocykl, samozřejmě je Vám naše
garáž k dispozici.

Popis
Náš hotel, který svým šarmem připomíná typický salcburský měšťanský dům, prošel zásadní
rekonstrukci, čímž byl přizpůsoben současným nárokům. Znaveným obchodním cestujícím rádi
nabídneme odpočinek v hotelové sauně, milovníkům kultury umožníme, aby se po výletu do města
vrátili domů dohněda opálení, aniž by se museli vystavovat škodlivým slunečním paprskům – stačí jen
využít solárium v hotelu Das Grüne Hotel Zur Post.
K nejatraktivnějším 3-hvězdičkovým podnikům v Salcburku patříme proto, že naše prostorné pokoje
některé s výhledem na zahradu – odpovídají standardu 4-hvězdičkového hotelu.
Našich 16 pokojů v hlavní budově a 5 pokojů v obou s hotelem sousedících domech (Haus Renate
Haus Georg) je vybaveno italským stylovým nábytkem, drahocennými kusy z dob našich babiček
zařízením z dílen místních uměleckých truhlářů. Naše pokoje jsou zařízeny s láskou k detailu
poskytují veškerý komfort. Využijte možnosti rezervovat si nekuřácký pokoj.
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Náš bezbariérový pokoj v přízemí oceňují především starší návštěvníci.
Hledáte-li ubytování pro tři osoby, je Vám k dispozici pokoj se třemi lůžky nebo apartmán v domě
Renata (Haus Renate) – 2 pokoje se spojovacími dveřmi a společnou koupelnou. Náš hostinský dům
„Haus Renate“ se nachází přímo za hotelem Das Grüne Hotel Zur Post v zahradě, a proto nabízí
ničím nerušený (s výjimkou ranního ptačího štěbetání) a osvěžující spánek. Zde Vám nabízíme dva
romantické dvojlůžkové pokoje s dřevem obloženou zkosenou střechou, nebo jeden apartmán pro tři a
další pro čtyři osoby.
I v našem nedávno renovovaném hostinském domě Georg se cítí rodiny velmi dobře. Zde máme
k dispozici dva apartmány, každý pro čtyři osoby – jeden je možné použít i pro pět osob. Protože se
jedná dva oddělené pokoje s mimořádně prostornou, společnou koupelnou (sprchový kout a vana,
WC), hodí se tyto apartmány nejen pro rodiny (v jednom pokoji je možné od sebe postele oddělit),
nýbrž i pro dva páry. Navíc disponujeme ještě dvěma velkými dvoulůžkovými pokoji.

Vybavení Pokojů
Naše prostorné pokoje jsou vybaveny sprchovým koutem nebo koupelnou, WC, fénem, satelitní
televizí, telefonem, rádiem, modemem, některé pokoje mají minibar a trezor.
Využijte možnost a rezervujte si nekuřácký pokoj.

Přehled důležitých údajů
Poloha: pouhých 20 až 25 minut pěšky od historického centra,
5 minut autobusem, zastávka (“Eichetstraße”) přímo před hotelem,
5 minut na kole (možnost zapůjčení v hotelu).
Parkoviště pro hotelové hosty zdarma – garáž: 18,- eur / noc (motocykly a kola zdarma)
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Naše ceny
Jednolůžkový pokoj:
Dvoulůžkový pokoj:
Trojlůžkový pokoj:
Pokoj se 4 lůžky:
Pokoj s 5 lůžky:

mimo sezónu
65,- až 78,- EUR
40,- až 55,- EUR
37,- až 48,- EUR
33,- až 44,- EUR
30,- až 38,- EUR

v sezoně
69,- až 95,- EUR
48,- až 84,- EUR
42,- až 58,- EUR
40,- až 55,- EUR
35,- až 47,- EUR

Ceny jsou uváděny za 1 osobu a 1 noc, v ceně jsou zahrnuty všechny poplatky včetně vydatné
snídaně podávané formou bufetu.
Na požádání Vám v nejkratší možné době vyhotovíme Nabídku, která bude Vašim požadavkům
bezesporu vyhovovat.

Jak se k nám dostanete?
Osobním autem:
Sjezd z dálnice "Flughafen" (letiště), na 2.
křižovatce doleva, směr Salcburk, pak stále rovně
až ke křižovatce ve tvaru písmene T (4 světelná
křižovatka), zde zahnout doprava (směr Zentrum)
do ulice Maxglaner Hauptstraße
Vlakem:
Hauptbahnhof Salzburg (Hlavní nádraží Salcburk)
Autobusovou linkou č. 1 směr Europark
zastávka „Eichetstraße“
letadlem:
Salzburg Airport Wolfgang Amadeus Mozart
(Salcburské letiště W. A. Mozarta):
5 minut taxíkem

Bankovní spojení
Raiffeisenkassa Golling, č.ú.: 124 883, č.b.ú: 35017
IBAN:
BIC/Swift:

AT91 3501 7000 0012 4883
RVSAAT2S017

UID č.:

ATU65960739
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