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Specjalnie dla Państwa przebudowaliśmy nasz hotel
Wspaniały, barwny, z finezyjną dbałością o szczegół. Niepowtarzalna artystyczna praca w szkle
dwóch młodych artystów z Hiszpanii jest naszą wielką dumą. Światło przechodzące przez
wielobarwne szkło tworzy cudowną atmosferę wnętrza, szczególnie, kiedy na zewnątrz panuje już
mrok: spokojnie wracają Państwo po zmierzchu do hotelu i rozkoszują się w głównym holu hotelowym
pięknymi efektami świetlnymi. W atmosferze znajomej i rodzinnej gościnności znajdą Państwo u nas
także nowe wnętrza, które zapewne pozytywnie Państwa zaskoczą i nie pozostawią żadnych życzeń
odnośnie komfortu.
Już więcej nie potrzebują Państwo kluczy – drzwi do pokoju otworzą Państwo poręczną kartą
magnetyczną.

Położenie
Jesteśmy oddaleni od historycznego Starego Miasta jedynie o 20 minut spacerem, szybciej dotrzeć
można autobusem lub też rowerem.
Zostawcie Państwo swój samochód na bezpłatnym hotelowym parkingu i rozkoszujcie się
bezstresową jazdą autobusem do Starego Miasta, do którego dotrzeć można autobusem w niecałe 5
minut (przystanek autobusowy „Eichetstraße“ jest oddalony od hotelu jedynie o 20 metrów). Jeśli mają
Państwo ochotę przemieszczać się sportowo i bez ograniczeń na dwóch kołach – żaden problem!
Oferujemy także możliwość wypożyczenia rowerów. Chcą Państwo zabrać ze sobą własny rower lub
motocykl, oddajemy oczywiście do Państwa dyspozycji nasz hotelowy garaż.

Opis
Nasz hotel, z urokiem typowego salzburskiego domu mieszczańskiego, został niedawno poddany
generalnej renowacji i dostosowany do wymogów naszych czasów. Zestresowanych ludzi biznesu
zapraszamy na relaks do hotelowej sauny, zainteresowanym kulturą oferujemy wycieczki po mieście.
Wizyty w hotelowym solarium zapewnią wspaniałą opaleniznę z urlopu bez konieczności wystawiania
się na długie działania szkodliwych promieni słonecznych.
Zaliczamy się do najatrakcyjniejszych trzygwiazdkowych hoteli w mieście, gdzie wspaniałe pokoje –
niektóre z widokiem na ogród – odpowiadają czterogwiazdkowemu standardowi.
Nasze 16 pokoi w głównym budynku i kolejne 5 w położonych tuż obok domach gościnnych Haus
Renate i Haus Georg zostały urządzone stylowymi, włoskimi meblami oraz wartościowymi
drobiazgami z czasów naszych babć. Wykończenia zostały wykonane z drewna z okolicznych lasów.
Nasze pokoje wyróżnia dbałości o szczegół i wysoki komfort. Oferujemy Państwu możliwość
rezerwacji pokoju dla niepalących.
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Nasze pokoje na parterze przystosowane dla gości na wózkach inwalidzkich są szczególnie
doceniane przez naszych starszych gości.
Jeśli poszukują państw noclegu dla trzech osób, oferujemy Państwu pokój z trzema łóżkami lub też
dwupokojowy apartament w domu Renate ze wspólną łazienką.
Nasz dom gościnny Renate położony jest nieco z tyłu w ogrodzie, przez co oferuje relaksujący, niczym
niezmącony – no chyba, że przez świergoczące ptaki o poranku – sen. Tam właśnie znajdują się dwa
romantyczne pokoje dwuosobowe z wyłożonymi drewnem sufitami, apartament dla trzech osób oraz
kolejny dla czworga.
Rodziny czują się znakomicie w niedawno odnowionym domu gościnnym Georg. Tutaj do Państwa
dyspozycji znajdują się dwa apartamenty, każdy z nich czteroosobowy, oraz jeden dla pięciu osób.
Apartamenty składają się z dwóch osobnych pokoi z przestronną wspólną łazienką (prysznic i wanna,
WC), nadają się znakomicie nie tylko dla rodzin (w jednym pokoju można rozdzielić łóżka), ale również
dla dwóch par. W tym domu znajdziemy jeszcze dwa duże pokoje dwuosobowe.

Wyposażenie pokoi
Nasze wspaniałe pokoje wyposażone są każdorazowo w prysznic lub wannę, toaletę, suszarkę do
włosów, telewizję satelitarną, telefon z bezpośrednim wyjściem, odbiornik radiowy, podłączenie
modemowe, częściowo mini barek oraz sejf.
Korzystajcie Państwo z możliwości rezerwacji pokoju dla niepalących.

Najistotniejsze informacje
Położenie:
20 minut spacerem do Starego Miasta
5 minut autobusem, przystanek “Eichetstraße” bezpośrednio przed hotelem
5 minut rowerem (do wypożyczenia w hotelu)
Darmowy parking, garaż 18 Euro za noc (motocykle i rowery gratis)
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Cena
Pokój jednoosobowy
Pokój dwuosobowy
Pokój dla trzech osób
Apartament dla czterech osób
Apartament dla pięciu osób

Poza sezonem
Euro 65,- do 78,Euro 40,- do 55,Euro 37,- do 48,Euro 33,- do 44,Euro 30,- do 38,-

W sezonie
Euro 69,- do 95,Euro 48,- do 84,Euro 42,- do 58,Euro 40,- do 55,Euro 35,- do 47,-

Ceny rozumiane są jako od osoby za noc. Ceny zawierają wszystkie podatki. Koszt obfitego bufetu
śniadaniowego (wyłącznie żywność ekologiczna) wliczony jest w cenę noclegu.
Na Państwa życzenie przygotujemy w szybkim tempie ofertę, która na pewno spełni wszelkie Państwa
oczekiwania.

Własnym samochodem
Zjazd z autostrady
Port lotniczy (Flughafen), przy drugim rondzie w
lewo, kierunek Salzburg, potem cały czas prosto
aż do skrzyżowania (4 słupy ze światłami
ulicznymi), na skrzyżowaniu skręcić w prawo
(kierunek centrum – Zentrum) w ulicę Maxglaner
Hauptstraße.
Pociągiem:
Od dworca głównego w Salzburgu
(Hauptbahnhof)
linią autobusową nr 1 w kierunku
Europark/Klessheim
Przystanek autobusowy:,,Eichetstraße’’
Samolotem:
Port Lotniczy im. Wolfganga Amadeusza
Mozarta w Salzburgu 5 minut taksówką

Konto bankowe
Raiffeisenkassa Golling, Numer konta: 124 883, BLZ: 35017
IBAN:
BIC/Swift:

AT91 3501 7000 0012 4883
RVSAAT2S017

NIP:

ATU65960739
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