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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 
Weboldal: www.stadthotel-salzburg.at  
 

Az Ön számára építettük át a szállodát 
Jól felszerelt, színes, sok szeretettel a részletekig kidolgozott. Büszkeségünk két fiatal spanyol 
művész egyedülálló műalkotásai üvegből. A színes üvegen átszűrődő fény csodálatos hangualtot 
áraszt, különösen mikor esteledik:  
kicsit később visszaérkezve is élvezheti a fényhatásokat a Das Grüne Hotel Zur Post fogadóhalljában. 
Ismert és családias vendégszeretet mellett olyan új hangulatos berendezéseket talál, ami meg fogja 
Önt lepni és kényelem tekintetében sem hagy kívánnivalót maga után. Így például Önnek nincs 
szüksége többé kulcsra, mivel az ajtót egy mágneskártya nyitja ki Önnek érintés nélkül.  
Teljes kényelem - “Szezám tárulj“ mottó szerint – ez egy előre beprogramozott Swatch Access órával 
is lehetséges (ami hotelben is kapható). 
 

Fekvés 
Gyalog körülbelül 20 percre vagyunk a történelmi óvárostól, gyorsabb persze busszal vagy biciklivel: 
Hagyja az autóját a hotel ingyenes parkolójában és élvezze a stresszmentes buszközlekedést az 
óvárosba, amit 5 perc alatt elérhet. (buszmegáló „Eichetstraße“ – 20 méterre a Hotel mellett)  Vagy 
szeretne sportosan és kötöttségek nélkül két keréken közlekedni? Semmi gond! Nálunk biciklit is 
kölcsönözhet. 
Ha a saját drótszamarát vagy motorbiciklijét is magával hozza, természetesen használhatja a garázst. 
 

Leírás 
Jellegzetes salzburgi polgárház stílusú szállodánkat most újítottuk fel teljesen és igazítottuk napjaink 
igényeihez. Túlhajszolt utazó üzletembereket szívesen invitálunk egy kis kikapcsolódásra a szaunába; 
a kultúra iránt érdeklők számára városnéző kirándulásokat kínálunk, és teljes barnasággal térhetnek 
haza, anélkül, hogy órákig a káros napsugaraknak tennék ki magukat – elég egy szolárium Hotel zur 
Postban. 
 
A város legvonzóbb 3 csillagos szállodái közé tartozunk, mivel  jól felszereltségű szobáink – néhány 
közülük kertrenéző – a 4 csillagos színvonalnak felelnek meg. 
A főépületben lévő 16 szoba, és a közvetlenül kapcsolódó melléképületekben (Renáta-ház és Georg-
ház) lévő 5-5 szoba olasz stílbútorokkal, értékes nagymamakorabeli régiségekkel és hazai fából 
készült bútorokkal van berendezve. Szobáinkat figyelve a részletekre, gondosan és szeretetteljesen 
rendeztük be és teljesen komfortosak. Akár nemdohányzó szobáink közül is választhat. 
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Mozgássérültek számára kialakított földszinti szobáinkat különösen az idősebb vendégeink kedvelik. 
 
Ha 3 személyre keresnek szállást, választhatnak háromágyas szobát vagy egy appartmant a Renáta-
házban – 2 összenyitható szobával és közös fürdőszobával. A Renáta-ház hátul a kertben található, 
és ezért zavartalan és pihentető álmot biztosít, esetleg csak a madarak csiripelését lehet reggel 
hallani. Ebben az épületben található még két romantikus kétágyas tetőtéri faborítású szoba, továbbá 
egy három, valamint egy négyszemélyes appartman.  
 
De a másik, röviddel ezelőtt felújított vendégházunkban, a Georg-házban  is jól érzik magukat 
vendégeink. Itt két négyszemélyes appartman áll rendelkezésre – az egyik 5 személy számára is 
megfelelő. Mivel ez két különálló szobából és egy közös, tágas fürdőszobából áll (tusoló. fürdőkád, 
WC), nemcsak családok számára (az egyik szobában az ágyak szétválaszthatóak), hanem baráti 
párok számára is megfelelő. Emellet van még két nagy kétágyas szoba is. 
 
 

A szoba felszereltsége 
Jól felszerelt szobáinkban tusoló vagy fürdőkád, WC, hajszárító SAT és Premiere TV, közvetlen 
telefon, rádió, modemcsatlakozó, részben minibár és széf áll rendelkezésükre. 
Választhat akár nemdohányzó szobát is.  
 
 
 

 
 
 

A fontosabb adatatok - Fekvés 

csak 20-25 percnyi sétára vagyunk az óvárostól  
5 perc busszal, buszmegálló („Eichettraße“) közvetlenül a hotel előtt 
5 perc biciklivel (a hotelben bérelhető) 
 
Ingyenes parkoló – garázs: éjszakánként 18,- € (motor és bicikli esetén ingyenes!) 
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Áraink 
 Elő-/utószezon főszezon 
Egyágyas szoba €   65,- tól 78,- ig €   69,- tól 95,- ig 
Kétágyas szoba €   40,- tól 55,- ig €   48,- tól 84,- ig 
Háromágyas szoba €   37,- tól 48,- ig €   42,- tól 58,- ig 
Négyágyas appartman €   33,- tól 44,- ig €   40,- tól 55,- ig 
Ötágyas appartman €   30,- tól 38,- ig €   35,- tól 47,- ig 
 
Az árak éjszakánként és személyenként értendők, tartalmazzák az adót és egy gazdag svédasztalos 
büféreggelit. 
 
Kérésére külön Árajánlatot készítünk és küldünk Önnek rövid időn belül, ami biztosan megfelel az Ön 
igényeinek. 
 

 
Megközelíthetőség 
 
Autóval: 
Autópályakijárat "Flughafen" (repülőtér), a 2. 
körforgalomnál balra, Salzburg irányába, ezután 
mindig egyenesen tovább a T –elágazásig (ez a 4. 
közlekedési lámpa), ott  
jobbra (a centrum irányába) a Maxglaner 
Hauptstraße-n található a szálloda. 
 
Vonattal: 
Salzburg főpályaudvarától  
az !-es busszal az Europark irányába,  
buszmegálló:  „Eichetstraße“ 
 
Repülövel: 
A salzburgi Wolfgang Amadeus Mozart 
repülőtértől: 5 perc taxival 
 
 
 

 
 

Bank 
Raiffeisenkassa Golling, Számlaszám: 124 883, Blz 35017 
 
IBAN:  AT91 3501 7000 0012 4883 
BIC bzw. Swiftkód:  RVSAAT2S017 

 
UID Szám:  ATU65960739 
 

 


