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Viešbutis
"Das Grüne Hotel Zur Post"
Maxglaner Hauptstr.45

A-5020 Zalcburgas

tel. ++43/(0)662/83 23 39
faksas: ++43/(0)662/ 83 23 39-5
el.p.: info@hotelzurpost.info
internetas: www.stadthotel-salzburg.at

Mes viešbutį restauravome Jums
Viešbutis rekonstruotas dosniai, džiugiomis spalvomis ir su meile detalėms. Mūsų didžiausias
pasididžiavimas – dviejų jaunų menininkų iš Ispanijos nepakartojami darbai iš stiklo. Filtruota šviesa,
patenkanti per spalvotą stiklą, sukuria nuostabią atmosferą, ypač kai lauke jau sutemę: Jūs galite į
viešbutį sugrįžti ir vėliau, tada galėsite pasimėgauti šviesos efektais viešbučio „Das Grüne Hotel Zur
Post“ fojė. Mūsų žinomą šeimyninę atmosferą pabrėžia naujas interjeras, kuris Jus nustebins ir
išpildys visus Jūsų pageidavimus, liečiančius komfortą. Pavyzdžiui, Jums nebereikės rakto, nes
magnetinė kortelė atvers Jums duris prie jų net peprisilietus.

Padėtis
Iki istorinio senamiesčio nuo mūsų viešbučio eisite maždaug 20 minučių, autobusu arba dviračiu būtų
dar greičiau:
Palikite savo automobilį nemokamoje viešbučio stovėjimo aikštelėje ir mėgaukitės kelione autobusu į
senamiestį, kur Jūs nuvažiuosite per mažiau nei 5 min (stotelė „Eichetstrasse“ yra 20 m nuo
viešbučio). Arba jeigu Jūs norite pasirinkti sportišką variantą - judėjimą ant dviejų ratų – jokių
problemų! Pas mus Jūs galite išsinuomoti dviračius. Jeigu Jūs atvyksite dviračiu arba motociklu, Jūs,
žinoma, galėsite juos pastatyti į mūsų garažą.

Apibūdinimas
Mūsų viešbutis, turintis tipiško Zalcburgo miestiečio namų žavesį, buvo ne seniai kapitališkai
renovuotas ir pritaikytas mūsų laikmečio reikalavimams. Nuo streso pavargusius verslininkus mes
mielai kviečiame pailsėti į mūsų sauną, besidomintiems kultūra mes suteikiame galimybę po
ekskursijos grįžti į namus rudai įdegusiu kūnu nesinaudojant ilgalaikiais bei kenksmingais saulės
spinduliais – viešbučio „Das Grüne Hotel Zur Post“ solariumas Jūsų paslaugoms!
Mūsų viešbutis – vienas iš patraukliausių 3 žvaigždučių įmonių mieste, kadangi mūsų dosniai įrengti
kambariai – kai kurie iš jų su puikiu vaizdu į sodą – atitinka 4 žvaigždučių standartą.
Mūsų kambariai - 16 kambarių pagrindiniame pastate ir po 5 kambarius šalia esančiuose pastatuose
(Haus Renate ir Haus Georg) - įrengti su itališko stiliaus baldais, vertingais paveldėtais daiktais iš
senelės laikų bei vietinės gamybos medžio dirbiniais. Mūsų kambariai įrengti su didele meile detalėms
ir suteikia visą reikiamą komfortą. Naudokitės galimybe užsisakyti kambarį nerūkantiems.
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Mūsų kambarį pirmajame viešbučio aukšte, pritaikytą invalido vežimėliui ypač vertina vyresniojo
amžiaus svečiai.
Jeigu Jums reikia vietos nakvynei 3 asmenims, Jūsų paslaugoms trivietis kambarys arba
apartamentas pastate Haus Renate: 2 kambariai sujungti durimis turi bendrą vonios kambarį. Mūsų
svečių namai Haus Renate yra sodo pusėje ir suteikia galimybę ramiam netrikdomam miegui - gal tik
paukščių čiulbesį išgirsite rytais. Ten taip pat yra ir romantiškas dvivietis kambarys su medžiu
apipavidalinta nuožulnia siena, vienas trivietis apartamentas ir vienas keturvietis.
Mūsų neseniai renovuotuose svečių namuose šeimos jausis taip pat labai jaukiai. Čia yra du
keturviečiai apartamentai – viename iš jų gali apsistoti ir 5 asmenys. Kadangi šie apartamentai
susideda iš dviejų atskirų kambarių su labai erdviu bendru vonios kambariu (dušas, vonia ir tualetas),
jie tinka ne tik šeimoms (viename kambaryje lovas galima atskirti), bet ir dviems poroms. Be to ten yra
ir dar du dideli dviviečiai kambariai.

Kambarių Įranga
Mūsų visuose dosniai įrengtuose kambariuose yra dušas arba vonia, tualetas, plaukų džiovintuvas,
palydovinė ir Premiere televizija, tiesioginio ryšio telefonas, radijas, modemo ryšys, kai kuriuose
kambariuose yra mini baras ir seifas.
Naudokitės galimybe užsisakyti kambarį nerūkantiems

Svarbiausi duomenys
Padėtis:

iki senamiesčio tik 20-25 min kelio pėsčiomis,
autobusu tik 5 min, autobusų stotelės (“Eichetstrasse”) priešais viešbutį
dviračiu tik 5 min (dviratį galima išsinuomoti viešbutyje)

Nemokama automobilių stovėjimo aikštelė; garažas: 18,- Eurai nakčiai (motociklams ir dviračiams
nemokamai!)
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Mūsų kainoraštis
Vienvietis
Dvivietis
Trivietis
Keturvietis apartamentas
Penkiavietis apartamentas

Nesezono metu
nuo 65 iki 78 Eurų
nuo 40 iki 55 Eurų
nuo 37 iki 48 Eurų
nuo 33 iki 44 Eurų
nuo 30 iki 38 Eurų

Sezono metu
nuo 69 iki 95 Eurų
nuo 48 iki 84 Eurų
nuo 42 iki 58 Eurų
nuo 40 iki 55 Eurų
nuo 35 iki 47 Eurų

Nurodytos kainos galioja vienam asmeniui vienai nakčiai, į kainą įeina visi mokesčiai ir pusryčiai
(švediškas stalas).
Gavę užklausimą mes skubiai sudarysime Jums Pasiūlymą, kuris tikrai patenkins Jūsų pageidavimus.

Atvykstant
Automobiliu
Važiuojant autostrada pasukti
oro uosto kryptimi (vok. "Flughafen"), prie 2 žiedo
sukti į kairę, važiuoti Zalcburgo kryptimi, po to
važiuoti tiesiai iki T-sankryžos (ties 4 šviesaforu),
ten pasukti į dešinę (miesto centro kryptimi, vok.
“Zentrum”) po to sukti į “Maxglaner Hauptstrasse”
Traukiniu
Išlipti pagrindinėje Zalcburgo traukinių stotyje, vok.
„Hauptbahnhof“
Autobusas Nr. 1 „Europark“ kryptimi stotelė
„Eichetstraße“
Lėktuvu
Zalcburgo Wolfgang Amadeus Mozart oro uostas:
važiuoti 5 min su taksi

Banko rekvizitai
Raiffeisenkassa Golling, KtoNr: 124 883, BLZ: 35017
IBAN:
BIC/Swift:

AT91 3501 7000 0012 4883
RVSAAT2S017

UID-Nr:

ATU65960739
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