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„Das Grüne Hotel Zur Post"
Maxglaner Hauptstr.45 A-5020 Salzburg
Telefone: ++43/(0)662/83 23 39
Fax: ++43/(0)662/ 83 23 39-5
E-mail: info@hotelzurpost.info
Site Internet : www.stadthotel-salzburg.at

Temos restaurado o nosso hotel para si
Espaçoso, com muitas cores e com amor pelos detalhes. As singulares obras de arte em vidro que
foram criadas por dois artistas jovens e espanhóis constituem o nosso orgulho. A luz que se filtra por
vidraças coloridas estabelece um ambiente maravilhoso sobretudo quando anoitece. Convidamo-los a
voltar ao entardecer ao hotel "Das Grüne Hotel Zur Post" e de desfrutar dos jogos de luz, na
recepção. Oferecemos-lhe uma elevada qualidade de hospitalidade, habitual num ambiente familiar, o
nosso interior novo causará a sua admiração e com o seu grande conforto satisfará sem dúvida as
suas expectativas. Assim, não precisa por exemplo mais de chave, uma simples carta magnética abre
as portas, sem tocá-las.

Localização
O hotel situa-se a uns 20 minutos do centro histórico de Salzburgo e a 5 minutos de autocarro ou de
bicicleta.
Deixe o seu carro no estacionamento grátis do hotel e descanse durante a viagem tranquila para o
centro histórico (a paragem "Eichetstraße" fica a 20 metros do hotel). Prefere deslocar-se de forma
livre e desportiva, utilizando apenas duas rodas? Não há problema! oferecemos-lhe a possibilidade
de alugar bicicletas. Se trouxerem a sua própria bicicleta ou moto, a nossa garagem fica à sua
disposição.

Descrição
O nosso hotel tem o charme de uma casa burguesa típica de Salzburgo e foi recentemente
restaurado inteiramente para responder à comodidade que a vida moderna exige. Convidamos os
homens de negócios stressados para descansar na nossa sauna e oferecemos a todos e todas que
se interessem pela cultura a possibilidade de voltar à casa com um bronzeado de corpo inteiro sem
sofrer os efeitos maléficos dos raios solares graças ao nosso solário.
O hotel "Das Grüne Hotel Zur Post" é um dos estabelicimentos de três estrelas mais atractivos da
cidade, os nossos quartos espaçosos – alguns têm vista traseira para o jardim – correspondem ao
standard quatro estrelas.
Os nossos 16 quartos na casa principal e os cinco quartos em cada uma das casas anexas (Haus
Renate e Haus Georg) que ficam ao lado do hotel são equipados com móveis de estilo italiano, de
preciosas antiquidades ou de mobília de madeira austríaca. Os nossos quartos são mobiladas com
muito amor tendo em atenção todos os detalhes e satisfarão as espectativas do cliente mais exigente.
Há a possibilidade de alugar quartos para não fumadores.
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O nosso quarto adaptado para deficientes no rés-do-chão do hotel será sobretudo apreciado por
pessoas de idade.
Se procura alojamento para três pessoas, propomos-lhe um quarto com três camas ou uma suite na
"Haus Renate" – dois quatros com uma porta de communicação e com sala de banho comum. A
nossa "Haus Renate" fica no fundo do jardim e oferece um sono particularmente descansado que
será unicamente perturbado pelo canto matinal das aves. Nesta casa, de duas águas-furtadas duplos
forradas de madeira e muito românticas , uma suite para três e uma suite para quatro pessoas são à
sua disposição.
Na "Haus Georg", recentemente restaurada, as famílias sentir-se-ão mesmo bem. Estão à sua
disposição dois quartos duplos e duas suites para quatro pessoas apagar, uma das quais pode ser
equipada para cinco pessoas. As nossas suites dispõem de dois quatros separados e de uma sala de
banho comum muito espaçosa (com duche e banho completo, WC) são perfeitamente adaptadas às
famílias, bem como a dois casais.

Alojamento
Cada um dos nossos quartos amplos possui duche ou casa de banho completa, WC, secador de
cabelo, televisão com canais de satélite e Premiere TV, telefone directo, radio, modem e alguns
dispõem também de mini-bar e de cofre.
Quartos para não fumadores e adaptados para deficientes estão igualmente disponíveis.

Dados importantes
Localização: apenas a 20 ou 25 min a pé do centro histórico,
5 min de autocarro, a paragem (“Eichetstraße”) situa-se em frente ao hotel 5 min de bicicleta (a alugar
no hotel)
estacionamento grátis– garagem: 18,- Euros por noite (grátis para motobicicletas e bicicletas!)
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Os nossos preços
Individual
Duplo
Quarto para três pessoas
Suite para 4 pessoas
Suite para 5 pessoas

temporada baixa
65 a 78 Euros
40 a 55 Euros
37 a 48 Euros
33 a 44 Euros
30 a 38 Euros

temporada alta
69 a 95 Euros
48 a 84 Euros
42 a 58 Euros
40 a 55 Euros
35 a 47 Euros

Preços são por noite, por pessoa, incluindo pequeno-almoço (buffet) e todas as taxas.
Se quiser, fazemos-lhe imediatamente uma oferta individual que satisfará suas expectativas.

Acceso
De carro:
saída „Flughafen“,
na segunda rotunda vire à esquerda, em direcção
a Salzburg, depois
siga sempre a direito até ao final da rua (quatros
semáforos), entre na Maxglaner Hauptstraße à
direita (em direcção ao centro).
De comboio:
estação de comboio de Salzburg:
carreira n° 1 ou n° 2,
paragem „Eichetstrasse“
De avião:
Do aeroporto "Salzburg Airport
Amadeus Mozart": em 5 min de táxi

Wolfgang

Dados bancários
Raiffeisenkassa Golling, número da conta: 124883, código do banc: 35017
IBAN:
AT91 3501 7000 0012 4883
BIC/código Swift: RVSAAT2S017
Número de IVA: ATU 65960739
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