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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  
 

Ανακαινίζαμε για ζας 
Επξύρσξν, κε δσεξά ρξώκαηα, θαη κε πνιύ αγάπε πξνο ηελ ιεπηνκέξεηα. 
Σα κνλαδηθά βηηξό γπαιηνύ δπν λεαξώλ θαιιηηερλώλ από ηελ Ιζπαληα είλαη ην θακάξη καο.  
Σν θσο δηαπεξλώληαο ην πνιύρξσκν γπαιί, ραξίδεη κηα παλέκνξθε αηκόζθαηξα, ηδηθά όηαλ έμσ είλαη 
ζθνηεηλά. 
Επηζηξέςεηε ιίγν αξγόηεξα ζην μελνδνρείν θαη απνιαύζηε ηα εληππσζηαθά παηρληδίζκαηα θσηόο ζην 
ρώξν ηεο ππνδνρήο ηνπ μελνδνρείνπ „Das Grüne Hotel Zur Post“ . 
Η γλσζηή θηιόμελε αηκόζθαηξα παξέκεηλε ίδηα, ην εζσηεξηθό όκσο ηνπ μελνδνρείνπ πνπ έρεη 
αλαθαηληζηεί ζα ζαο εθπιήζζεη θαη ζα ζαο πξνζθέξεη θάζε άλεζε. 
Γηα παξάδεηγκα δελ ρξεηάδεζηε πιένλ θιεηδί, κηα καγλεηηθή θάξηα ζαο αλνίγεη όιεο ηηο πόξηεο ρσξίο 
άγγηγκα.  
 

Σοποθεζία  
Σν μελνδνρείν απέρεη πεξίπνπ 20 ιεπηά κε ηα πόδηα από ην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο, γξεγνξόηεξα 
κπνξείηε λα θηάζεηε ζην μελνδνρείν κε ην αζηηθό ιεσθνξείν ε κε ην πνδήιαην. 
Μπνξείηε λα παξθάξεηε ην απηνθίλεην ζαο ζην δσξεάλ παξθηλγθ ηνπ μελνδνρείνπ καο θαη λα 
απνιαύζεηε κηα επράξηζηε δηαδξνκή κε ην αζηηθό ιεσθνξείν ζην θέληξν ηεο παιαηάο πόιεο (Altstadt). 
Η δηαδξνκή δηαξθεί ιηγόηεξν από 5 ιεπηά (ηάζε ιεσθνξείνπ „Eichetstraße“ – 20 κέηξα από ην 
μελνδνρείν). 
Μήπσο ζέιεηε λα θηλεζείηε ζε δπν ηξνρνύο? Καλέλα πξόβιεκα!   
ε καο έρεηε ηελ δπλαηόηεηα λα ελνηθηάζεηε πνδήιαηα. 
Αλ έρεηε θέξεη κάδη ζαο ηελ κνηνζπθιέηα ε ην πνδήιαην ζαο, ζαο ζέηνπκε ην γθαξάδ καο ζηελ 
δηάζεζε ζαο. 
 

Περιγραθή  
Σν μελνδνρείν καο αλαθαηλίζηεθε πξόζθαηα θαη πξνζαξκόζηεθε ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζεκεξηλήο 
επνρήο. ηξεζαξηζκέλνη ηαμηδηώηεο κπνξνύλ λα ραιαξώζνπλ ζηελ ζάνπλα καο. 
αο δίλνπκε ηελ επθαηξία λα επηζηξέςεηε καπξηζκέλνη ζε όιν ζαο ην θνξκί, ρσξίο λα εθηεζείηε ζηηο 
βιαβεξέο αθηηλνβνιίεο ηνπ ήιηνπ –To Solarium ηνπ μελνδνρείνπ Das Grüne Hotel Zur Post είλαη ζηελ 
δηάζεζε ζαο. 
Είκαζηε έλα από ηα ειθπζηηθά μελνδνρεία 3 αζηεξηώλ ηεο πόιεο. 
Σν μελνδνρείν καο δηαζέηεη άπιεηνπο ρώξνπο κε επξύρσξα δσκάηηα κεξηθά από ηα νπνία 
πξνζθέξνπλ κηα ππέξνρε ζέα ζηνλ θήπν.  
Έρνπκε 16 δσκάηηα ζην θεληξηθό θηίξην, θαη από 5 δσκάηηα ζην θάζε έλα από ηα δπν ζπηηάθηα, Haus 
Renate θαη Haus Georg πνπ βξίζθνληαη αθξηβώο δίπια από ην θεληξηθό θηίξην. Σα δσκάηηα είλαη 
δηαξξπζκηζκέλα κε ηηαιηθά έπηπια, κε εγρώξηα μύια, θαη κε αγάπε ζηελ ιεπηνκέξεηα, παξέρνληαο 
θάζε άλεζε. 
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Μπνξείηε επίζεο λα θάλεηε θξάηεζε γηα δσκάηηα „Με-θαπληζηώλ“. 
 
Εάλ ελδηαθέξεζηε γηα δηακνλή γηα 3 άηνκα, έρεηε ηελ επηινγή αλάκεζα ζε έλα δσκάηην κε 3 θξεβάηηα ε 
έλα δηακέξηζκα ζην ζπηηάθη „Renate“ – ην δηακέξηζκα έρεη 2 δσκάηηα πνπ ζπλδένληαη κέζσ κηαο 
πόξηαο. 
To ζπηηάθη Haus Renate βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ θήπνπ, γηα απηό θαη ζαο πξνζθέξεη έλαλ 
αλελόριεην θαη μεθνύξαζην ύπλν, κεξηθέο θνξέο αθνύγνληαο ην πξσί ηα θειαεδίζκαηα ησλ πνπιηώλ. 
ην Ηaus Renate ππάξρνπλε δπν ξνκαληηθά δίθιηλα δσκάηηα, έλα δηακέξηζκα γηα ηξία άηνκα θαη έλα 
δσκάηην γηα ηέζζεξα άηνκα.  
ην πξόζθαηα αλαθαηληζκέλν ζπηηάθη Haus Georg, αηζζάλνληαη νηθνγέλεηεο πνιύ άλεηα θαη επράξηζηα. 
Εδώ ππάξρνπλ δπν δηακεξίζκαηα ηεζζάξσλ αηόκσλ-ην έλα από ηα νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
θαη γηα πέληε άηνκα. 
Πξόθεηηαη γηα δπν δηαρσξηζκέλα δσκάηηα, κε έλα πνιύ επξύρσξν, θνηλό κπάλην (κπαληέξα θαη 
ληνπδ,ηνπαιέηα). Απηά ηα δσκάηηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλε είηε από νηθνγέλεηεο (ζην έλα 
δσκάηην κπνξνύλ λα δηαρσξηζηνύλ ηα θξεβάηηα) είηε από δπν δεπγάξηα. 
Επίζεο δηαζέηνπκε θαη δπν επξύρσξα δίθιηλα δσκάηηα. 
 
 

ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΔΩΜΑΣΙΩΝ: 
Όια ηα επξύρσξα καο δσκάηηα είλαη εμνπιηζκέλα κε ηνπαιέηα, κπάλην κε ληνπδ ε κπαληέξα, πηζηνιάθη 
γηα ηα καιιηά, Δνξπθνξηθή ηειεόξαζε κε αγγιηθά, ηηαιηθά, γαιιηθά θαη ηζπαληθά θαλάιηα, ηειέθσλν, 
ξαδηόθσλν, ύλδεζε Modem. Μεξηθά δσκάηηα δηαζέηνπλ Μίλη-κπαξ θαη ρξεκαηνθηβώηην.  
Μπνξείηε λα θάλεηε θξάηεζε γηα δσκάηηα „Με-θαπληζηώλ“ 
 

 
 
 

ημανηικες Πληροθοριες ζε μια μαηια  
 
Σοποθεζία : 
 20 ιεπηά κε ηα πόδηα από ην θέληξν ηεο πόιεο 
 5 ιεπηά κε ην αζηηθό ιεσθνξείν , ηάζε ιεσθνξείνπ Eichetstraße,ε ζηάζε βξίζθεηαη  κπξνζηά από 
ην μελνδνρείν 
5 ιεπηά κε ην πνδήιαην (κπνξείηε λα δαλεηζηείηε πνδήιαηα από ην μελνδνρείν) 
δσξεάλ παξθηλγθ – 
γθαξάδ αλα λύρηα 18 επξώ (γηα κνηνζπθιέηεο θαη πνδήιαηα δσξεάλ) 
 
Δωμάηια: κε  κπαληέξα, πηζηνιάθη γηα ηα καιιηά, Δνξπθνξηθή ηειεόξαζε κε αγγιηθά, ηηαιηθά, γαιιηθά 
θαη ηζπαληθά θαλάιηα, ηειέθσλν, ξαδηόθσλν, ύλδεζε Modem. Μεξηθά δσκάηηα δηαζέηνπλ Μίλη-κπαξ 
θαη ρξεκαηνθηβώηην.  
Μπνξείηε λα θάλεηε θξάηεζε γηα δσκάηηα „Με-θαπληζηώλ“. 
Τπάξρνπλ δσκάηηα θαηάιιεια γηα αλαπεξηθέο θαξέθιεο. 
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ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΩΜΑΣΙΩΝ  
 
 χαμηλή Περίοδος Περίοδος αιχμής 
Μονόκλινο δωμάηιο EYΡΩ 65,- έσο 78,- EYΡΩ 79,- έσο 95,- 
Δίκλινο δωμάηιο EYΡΩ 40,- έσο 55,- EYΡΩ 48,- έσο 84,- 
Σρίκλινο δωμάηιο EYΡΩ 37,- έσο 48,- EYΡΩ 42,- έσο 58,- 
Σεηράκλινο διαμέριζμα EYΡΩ 33,- έσο 44,- EYΡΩ 40,- έσο 55,- 
Πενηακλινο διαμέριζμα EYΡΩ 30,- έσο 38,- EYΡΩ 35,- έσο 47,- 
 
Οη ηηκέο είλαη αλα άηνκν θαη αλα λύρηα.  
ηηο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνληαη όινη νη θόξνη θαη πινύζην πξσηλό ζε κπνπθέ. 
 
Εάλ καο ην δεηήζεηε, άκεζα ζαο απνζηέιινπκε κηα πξνζθνξά, πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο επηζπκίεο 
ζαο. 
 
 

Πως να έρθεηε  
 
Με ηο ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ: 

Έμνδνο από ηνλ Απηνθηλεηόδξνκν :"Αεξνδξόκην 
(Flughafen)".  
 

ην δεύηεξν θπθιηθό ζηαπξνδξόκη ζηξίςηε αξηζηεξά 
πξνο θαηεύζπλζε Salzburg, έπεηηα όιν επζεία κέρξη 
ην ζηαπξνδξόκη ζε ζρήκα Σ (ην ηέηαξην θαλάξη), 
από εθεί ζηξίςηε δεμηά πξνο θαηεύζπλζε θέληξν 
(Zentrum), ζηξίςηε κέζα ζην δξόκν Maxglaner 
Hauptstraße. 
 

Mε ηο ΣΡΕΝΟ: 
Αθνύ θηάζεηε ζηνλ θεληξηθό ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό 
ηνπ αιηζκπνπξγθ (Hauptbahnhof Salzburg) 
πάξηε ην αζηηθό ιεσθνξείν : γξακκή αζηηθνύ 
ιεσθνξείνπ 1 πξνο θαηεύζπλζε „Europark“ 
Καηεβείηε ζηελ ζηάζε ιεσθνξείνπ „Eichetstraße“. 
 

Με ηο ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ: 
 Αθνύ θηάζεηε ζην αεξνδξόκην ηνπ αιηζκπνπξγθ (Salzburg Airport) 
κπνξείηε λα πάξεηε ηαμί, ε δηαδξνκή κε ην ηαμί δηαξθεί πεξίπνπ 5 ιεπηά.  
 
 

Σραπεζικός Λογαριαζμός  
Raiffeisenkassa Golling, no: 124 883, BLZ: 35017 
 

IBAN:  AT91 3501 7000 0012 4883 
BIC/Swift:  RVSAAT2S017 
 

No de UID:  ATU 65960739 


