Das Grüne Hotel „Zur Post“
A-5020 Salzburg, Maxglaner Hauptstraße 45, Tel. +43 (0) 662 / 83 23 39

"Das Grüne Hotel Zur Post"
Maxglaner Hauptstr.45 A-5020 Salzburg

Tel. ++43/(0)662/83 23 39
Fax: ++43/(0)662/ 83 23 39-5
Email: info@hotelzurpost.info
Homepage: www.stadthotel-salzburg.at

Vi har nylig byged om
Storslått og farverikt, med et øje for detalj. Et unikt glasskunstarbejde til to unge spanske artister, er
vår store stodthed. Lys trenger gennem farverikt glass, og sørjer for en fantastisk stemning, i sær når
det er mørkt ude; kom derfor gerne noget senere tilbage til hotellet og nyd lyseffektene i ”halen”.
Vor velkende gjestfrie stemning faller over det nye interiør som overgår alle dine forventninger. Du
trenger f.eks. ingen nøgel. Et nøgelkort åpner døren for dig uten berøring.

Plads
Vi befinder oss ca. 20 min fra den historiske gamlebyen, raskt går det med bus eller cykel:
Parker bilen på vår gratis parkeringsplads, og ta en 5 min lang stressfri bustur inn til byen (holdeplads
”Eichetstrasse”-20 meter fra hotellet). Eller vil I kanhænde røre kroppen lidt? Ikke noget problem! Hos
os har I mulighed til å leje cykler. Har I med egen cyckel eller motorcyckel, kan I selvfølgelig la de stå
gratis i vor garage.

Beskrivelse
Vort hotell, som er et typisk Slazburg-style hus, er nyligt komplett byged om og indrettet til vor tid. Vi
inviterer handelsreisende til en uforstyrret sauna. For de som sætter pris på kunst gir vi muligehden til
å blive brun, uden å gå ud sig for byens solstråler hele dagen – et solariumbesøg i Das Grüne Hotel
zur Post er nok.
Fordi vore værelser er store – og de flester med udsigd inn i hagen- har de en 4 stjerners standard,
noe som gør hotellet til et av de beste 3 stjerne hotellene i byen.
Vi har 16 værelser i hovedhuset od 5 værelser i to småhus like ved hovedhuset (Hus Renate og Hus
Georg). De er alle møblert med italienske møbler og verdifulle arvestykker fra bedstemoder.
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Vore værelser er møblert med et øje for detalj og vil gi dig den beste komfort.
Vort rullestol værelse i første etage blir særlig ligd av våre eldre gæster.
Om I trenger et rom for tre personer, kan I få et værelse med tre senger eller en lejlighed i Hus Renate
– to værelser med dør mellem og ett bad.
Hus Renate ligger uforstyrret bak i hagen. Her har vi to romantiske dobbeltværesler med skråtag, en
lejlighed for tre personer og en for fire personer.
Familier føler sig godt i vort nye gestehus, Hus Georg. Her har vi to lejligheder for fire personer – hvor
det er plats til fem i den ene. Det er lejligheder med to væresler og bad (brusebad og badekar, WC),
som egner seg for en familie, eller for to par (i ett av værelsene kan man dele sengene).

Værelse Montage
Vore flotte værelser har alle brusebad eller bad, WC, hårtørrer, SAT med programmer på engelsk,
italiensk, fransk, spansk og Premiere TV, telefon, radio, safe, modem forbindelse og minibar. Benytt
muligheden til å reservere et ikkerøger værelse.

Viktig Information
Det tar 20-25 min å promenere inn til gamlebyen av Salzburg.
5 min med buss (holdeplads ”Eichetstrasse”- rett på siden av hotellet).
Det tar ca. 5 min å cykle (dere kan leje cykel på hotellet).
Det er gratisparkering på hotellets parkeringsplads. I kan desuden parkere i garage, dette koster 18
EUR per natt (gratis for motorcykel og cykel).
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Vore Priser
lav pris
EUR 65.- til 78.EUR 40.- til 55.EUR 37.- til 48.EUR 33.- til 44.EUR 30.- til 38.-

Enkeltværelse
Dobbeltværelse
Værelse for 3
4-værelsers lejlighed
5-værelsers lejlighed

sommerferie
EUR 69.- til 95.EUR 48.- til 84.EUR 42.- til 58.EUR 40.- til 55.EUR 35.- til 47.-

Prisene er per person per natt og indeslutter alle avgifter og bufet-frokost.
Om I ønsker kan vi lage et tilbud etter Deres behov og forventninger.

Med bil
Kjør av ”autobahn” ved udkjørsel ”Flughafen”. Ta
til venstre ved andre kryss, retning Salzburg. Kør
frem til T-korset (fjerde lyskors) og ta til højre
(retning ”Zentrum”).
Med tog
Tag buslinje 1 fra jernbanestasjon Salzburg i
retning ”Europark”. Gå av på holdeplads
”Eichetstrasse”.
Med fly
Salzburg Airport Wolfgang Amadeus Mozart;
5 min med taxi.

Betalingsinformation
Raiffeisenkassa Golling

Konto Nummer: 124 883

IBAN:
BIC, Swiftcode:

AT91 3501 7000 0012 4883
RVSAAT2S017

VAT Reg.No:

ATU65960739
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