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Хотел
„Das Grüne Hotel Zur Post”
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Тел. ++43/(0)662/83 23 39
Факс: ++43/(0)662/ 83 23 39-5
e-маил: info@hotelzurpost.info
интернет: www.stadthotel-salzburg.at

За Вас реновиравме
Пространо и разнобојно, стручно дизајнирано до детал. Двете стаклени уметнички дела,
изработени од двајца млади уметници од Шпанија се наша особена гордост. Светлината
филтрирана низ разнобојно стакло обезбедува прекрасна атмосфера, особено кога надвор е
веќе темно.Слободно вратете се малку подоцна во хотелот и уживајте во светлосните ефекти
во холот на хотелот „Das Grüne Hotel Zur Post“.
Нашата добропозната гостопримливост останува непроменета, но ќе откриете иновативен
интериорен дизајн, што ги исполнува сите Ваши очекувања. На пример, не Ви е потребен
повеќе клуч. Чип-картичката ќе Ви ја отвори вратата на допир.

Местоположба
Оддалечени сме околу 20 мин. пеш од историскиот „Altstadt“(Стар Град). За побрзо, може да
користите автобус или велосипед.
Паркирајте во автомобилот во нашиот паркинг и ослободени од стрес, уживајте во возењето до
Стариот Град со автобус. (Автобуска постојка „Eichetstrasse“-20 метри од нас). Или пак, можеби
сакате слободно и спортски да се движите на две тркала? Нема проблем! Кај нас имате
можност за изнајмување на велосипеди. Доколку сакате да си донесете свој мотор, нашата
гаража Ви стои на располагање.

Опис
Нашиот хотел е со шарм на типична салцбуршка куќа и прилагоден според потребите на
времето. За време на деловните патувања, исполнети со стрес, Ве покануваме да се опуштите
во нашата сауна.
На вљубениците во културата, после долгите прошетки низ градот им понудуваме враќање
дома со потемнето тело, без притоа да бидат изложени на штетните сончеви зрачењасоларуимот во хотел „Das Grüne Hotel Zur Post“ е наменет ѕа тоа.
Се вбројуваме во еден од најатрактивните објекти (3 ѕвезди) во градот, иако нашите пространи
соби, најчесто со поглед на градината одговараат на стандард од 4 ѕвезди.
Нашите 16 соби во главниот објект и 5 други во директно споените споредни објекти се
опремени со мебел во италијански стил и скапоцени предмети од дрво.
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Нашите соби се уредени со многу љубов, до најмал детал и нудат голема удобност.
Искористете ја можноста за резервација на соба за непушачи. Собите во долниот дел
пристапни за инвалидски колички се особено ценети од постарите господа.
Ако Ви е потребен престој за три лица, на располагање Ви стои една треокреветна соба или
апартман во „Haus Renate“-две соби поврзани со врата и заедничка бања. Објектот „Haus
Renate“ се наоѓа назад во градината и нуди пријатен сон, непречен од ништо (евентуално
наутро се слуша птичја песна).
И во нашата неодамна реновирана гостилница „Haus Georg“ семејствата се чувствуваат сосема
пријатно. Во неа на располагање во стојат два апартмани за по 4 односно 5 лица. Бидејќи се
работи за две одделни соби кои имаат заедничка бања (туш, мијалник и WC), овие апартмани
се наменети не само ѕа фамилии, туку и за два парови

Опрема Во Собите.
Нашите пространи соби се опремени со туш или бања, WC, фен, SAT и Premiere TV, телефон
со директно бирање, радио, сеф, модем и делумно минибар.
Искористете ја можноста за резервација на соба за непушачи.

Важни Информации
Од историскиот салцбуршки центар сме оддалечени околу 20/25 мин. пеш. 5 мин.со автобус
(постојка Eichetstrasse), дирекно пред хотелот. Исто толку време Ви е потребно и со велосипед,
кој можете да го изнајмите од хотелот.
Паркирањето на Вашиот автомобил на хотелскиот паркинг е бесплатно, а цената на гаража
изнесува 18 евра од вечер (гратис за мотори и велосипеди).

-2-

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

Нашите Цени
еднокреветна соба
двокреветна соба
трокреветна соба
четворокреветен апартман
петокреветен апартман

вон сезона
65 до 78 евра
40 до 55 евро
37 до 48 евра
33 до 44 евра
30 до 38 евра

сезона
69 до 95 евра
48 до 84 евра
42 до 58 евра
40 до 55 евра
35 до 47 евра

Цените се за лице на вечер и ги содржат сите такси и појадок.
На Ваше барање правиме и понуда која одговара на Вашите желби.

Со автомобил
Излез од автопатот
„Flughafen“(аеродром), кај вториот кружен тек
лево, правец Салцбург, потоа право до Траскрсница
(четврти семафори), десно, правец Центар и
свртете во Maxglaner Hauptstrassse.
Со автобус
Главна желеѕничка станица Салзбург (Hauptbahnhof),
Автобус бр.1, правец Europark
Постојка „Eichetstrasse“
Со aвион
Аеродром „Wolfgang Amadeus Mozart“, Салцбург,
5 минути со такси

Банка:
Raiffeisenkassa Golling: 124 883

BLZ : 35017

IBAN:
AT91 3501 7000 0012 4883
BIC т.е Swiftcode: RVSAAT2S017
UID Nr:

ATU65960739
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