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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  
 

Wij hebben voor U omgebouwd 
Grootscheeps, kleurrijk, met veel liefde voor details. De eenmalige glaskunstwerken van twee jonge 
kunstenaars uit Spanje zijn onze hele trots. Licht, door bont glas gefilterd, zorgt voor een heerlijke 
atmosfeer, vooral als het buiten al donker is: komt U toch eens wat later in het hotel terug en U kunt 
de licht-effecten in de foyer van Das Grüne Hotel zur Post genieten. Bij bekende en ongedwongen 
gastvrijheid vindt U een nieuw interieur, dat U zal verrassen en ook in puncto comfort geen wensen 
open laat. Zo heeft U b.v. geen sleutel meer nodig, een magneetkaartje opent U de deuren zonder ze 
aan te raken.  
 

Ligging 
Wij zijn ongeveer 20 minuten lopen van de historische oude binnenstad weg, vlugger gaat het met bus 
of fiets. 
Laat uw auto op onze gratis parkeerplaats staan en geniet een stressvrij busritje naar de oude 
binnenstad, die U in minder dan 5 minuten bereikt. (Bushalte „Eichetstraße“ – op 20 meter afstand van 
het hotel). Of wilt U zich sportief en ongebonden op twee wielen bewegen? Geen probleem! Bij ons 
heeft U de mogelijkheid fietsen uit te lenen. Als U een fiets of motor meebrengt, stellen wij U 
vanzelfsprekend onze garage ter vervoeging.  
 

Beschrijving 
Ons hotel, met de charme van een typisch Salzburger Bürgerhaus, werd pas volkomen gesaneerd en 
aan de eisen van onze tijd aangepast. Stressgeplaagde zakenmensen nodigen wij graag uit in ons 
sauna-bereik te relaxen. Cultuur-geinteresseerden bieden wij de mogelijkheid van hun stedentrip 
naadloos vakantie-bruin naar huis terug te keren, zonder zich urenlang de schadelijke zonnestralen 
bloot te moeten stellen – een solariumbezoek in Das Grüne Hotel zur Post doet het ook. 
 
Wij tellen tot een der attractiefste 3 sterren-bedrijven van de stad, omdat onze royale kamers – enigen 
naar achteren met blik op de tuin – voldoen aan een 4 sterren-standaard. 
Wij hebben 16 kamers in het hoofdhuis en in de twee gebouwen daarnaast (Haus Renate en Haus 
Georg), die direkt aan het hoofdhuis aansluiten, ook nog twee keer 5 kamers. Deze zijn ingericht met 
Italiaans meubilair, waardevolle erfstukken uit oma’s tijd en inrichtingen uit binnenlandse houtsoorten. 
Onze kamers zijn met veel liefde voor details ingericht en bieden alle comfort. Benut U de gelegenheid 
een niet-roker-kamer te reserveren.  
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Onze rolstoel-geschikte kamer in de parterre van het hotel wordt vooral door oudere gasten zeer 
gewaardeerd.  
 
Als U onderdak voor drie persoonen zoekt, staan U een kamer met drie bedden of een appartement in 
Haus Renate – 2 kamers met verbindingsdeur en gemeenschappelijk bad – ter vervoeging. 
Ons gastenverblijf Haus Renate ligt achterwaarts in de tuin en biedt vandaar ongestoorde – eventueel 
hoort men in alle vroegte de vogels sjilpen – verkwikkende slaap. Daar zijn twee romantische 
tweepersoonskamers met  hout afgewerkte schuine wanden een appartement voor drie en een voor 
vier personen.  
 
Maar ook in ons pas gerenoveerde gastenverblijf Haus Georg voelen zich families echt op hun gemak. 
Hier staan U twee  appartementen voor 4 personen – een is ook voor 5 personen mogelijk – ter 
vervoeging. Omdat het zich hierbij om twee aparte kamers met een zeer royaal gemeenschappelijk 
bad (douche en badkuip, wc) handelt, zijn deze appartementen niet alleen voor families geschikt (in 
een kamer kann men de bedden uit elkaar zetten), maar ook voor twee paren.  Dan zijn daar ook nog 
twee grote tweepersoonskamers. 
 
 

Kamerinrichting 
Onze royale kamers vervoegen over douche of bad, wc, haarphön, SAT en Premiere TV, telefoon, 
radio, modem-aansluiting, deels minibar en safe. 
Benut de mogelijkheid een niet-rokerkamer te reserveren! 
 
 
 

 
 
 

Informations importantes  
Wij zijn ongeveer 20 minuten lopen van de historische oude binnenstad weg, vlugger gaat het met bus 
of fiets. 
 
Laat uw auto op onze gratis parkeerplaats staan en geniet een stressvrij busritje naar de oude 
binnenstad, die U in minder dan 5 minuten bereikt. (Bushalte „Eichetstraße“ – op 20 meter afstand van 
het hotel). 
 
Uw auto kunt U gratis op onze parkeerplaats neerzetten, of U kunt zich een garage huren. Prijs per 
dag Euro 18,-.  
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Onze prijzen 
 Voor- en naseizoen Hoofdseizoen 
Eenpersoonskamer 65,- tot 78,- Euros 698,- tot 95,- Euros 
Tweepersoonskamer 40,- tot 55,- Euros 48,- tot 84,- Euros 
Driepersoonskamer 37,- tot 48,- Euros 42,- tot 58,- Euros 
4-Bedden-appartement  33,- tot 44,- Euros 40,- tot 55,- Euros 
5-Bedden-appartement 30,- tot 38,- Euros 35,- tot 47,- Euros 
 
 
Dit zijn prijzen per persoon en nacht, ze beinhouden alle afgaven en een zeer uitgebreid buffet-ontbijt. 
 
Op aanvraag zenden wij U omgaande een aanbieding, die zeker met Uw wensen overeenstent. 
 

 
 
Routebeschrijving 

Met de auto: 
Autosnelweg afslag „Flughafen“, bij 2. rotonde 
naar links, richting Salzburg, dan steeds rechtdoor 
tot aan de T-kruising (is het 4. stoplicht), daar naar 
rechts (richting centrum) in de Maxglaner 
Hauptstraße inbuigen. 

Met de trein: 
Centraal station Salzburg, bus 1 richting 
„Europark“, bushalte „Eichetstraße“ 

Met het vliegtuig: 
Salzburg Airport Wolfgang Amadeus Mozart,         
5 minuten met de taxi 

 
 
 
 
 
 

Bankverbindung 
Raiffeisenkassa Golling - Konto Nummer: 124 883, BLZ: 35017 
 
 
IBAN:  AT91 3501 7000 0012 4883 
BIC/Swift:  RVSAAT2S017 
UID Nr:  ATU65960739 

 


