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Rekonštruovali sme pre Vás
Veľkoryso, pestro, s láskou k detailu. Našou pýchou sú dva jedinečné umelecké originály zo skla,
ktoré pre nás vytvorili dvaja mladí španielski umelci. Svetlo rozptyľované farebným sklom vytvára
vynikajúcu atmosféru, najmä vo chvíli, keď slnko už zapadlo za horizont: vráťte sa niekedy do hotela
neskôr a vychutnajte si hru svetiel v prijímacej hale hotela Das Grüne Hotel Zur Post. Nájdete tu
známu a rodinnú pohostinnosť doplnenú o nový interiér, ktorý Vás dozaista prekvapí a splní všetky
Vaše želania týkajúce sa maximálneho pohodlia. Nebudete napr. potrebovať kľúč, pretože magnetická
karta Vám otvorí dvere takmer bez jediného dotyku. Úplne pohodlne – podľa zariekadla „Sezam, otvor
sa!“ – ide o predprogramované hodiny na heslo (môžete ho dostať i v hoteli).

Poloha
Sme vzdialení 20 minút peši od historického centra, rýchlejšie sa to dá už len autobusom alebo na
bicykli:
Nechajte stáť svoje auto na hotelovom parkovisku, samozrejme zadarmo, a vychutnajte si pohodlnú
cestu autobusom až do historického jadra mesta, ktorá trvá necelých 5 minút (zastávka
„Eichetstraße“ - 20 metrov od hotela). Alebo sa Vám chce zašportovať si a previezť sa na bicykli?
Žiadny problém! U nás si ho môžete vypožičať. Pokiaľ si priveziete vlastný bicykel alebo motorku,
samozrejme je Vám naša garáž k dispozícii.

Popis
Náš hotel, ktorý svojim šarmom pripomína typický salzburgský meštiacky dom, podstúpil zásadnú
rekonštrukciu a bol tak prispôsobený súčasným nárokom. Unaveným obchodným cestujúcim radi
ponúkneme odpočinok v hotelovej saune, milovníkom kultúry umožníme, aby sa po výlete do mesta
vrátili domov dohneda opálení, bez toho aby sa museli vystavovať škodlivým slnečným lúčom – stačí
len využiť solárium v hoteli Das Grüne Hotel Zur Post.
K najatraktívnejším 3-hviezdičkovým podnikom v Salzburgu patríme preto, že naše priestorné izby –
niektoré s výhľadom na záhradu – zodpovedajú štandardu 4-hviezdičkového hotela.
Našich 16 izieb v hlavnej budove a 5 izieb v oboch s hotelom susediacich budovách (Haus Renate a
Haus Georg) je vybavených talianskym štýlovým nábytkom, drahocennými kusmi z dôb našich starých
mám a zariadením z dielní miestnych umeleckých stolárov. Naše izby sú zariadené s láskou k detailu
a poskytujú maximálny komfort. Využite možnosť rezervovať si nefajčiarsku izbu.
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Našu bezbariérovú izbu v prízemí oceňujú predovšetkým starší návštevníci.
Ak hľadáte ubytovanie pre tri osoby, je Vám k dispozícii izba s tromi lôžkami alebo apartmán v dome
Renate – 2 izby so spojovacími dverami a spoločnou kúpeľňou. Náš hotelový dom „Haus Renate“ sa
nachádza priamo za hotelom Das Grüne Hotel Zur Post v záhrade, a preto ponúka ničím nerušený
(s výnimkou ranného vtáčieho štebotania) a osviežujúci spánok. Tu Vám ponúkame dve romantické
dvojlôžkové izby s drevom obloženou skosenou strechou, alebo jeden apartmán pre troch a ďalší pre
štyri osoby.
I v našom nedávno renovovanom hotelovom dome Georg sa cítia rodiny veľmi dobre. Tu máme
k dispozícii dva apartmány, každý pre štyri osoby – jeden je možno využiť aj pre päť osôb. Pretože ide
o dve oddelené izby s mimoriadne priestornou, spoločnou kúpeľňou (sprchový kút a vaňa, WC), hodia
sa tieto apartmány nielen pre rodiny (v jednej izbe je možné od seba postele oddeliť), ale i pre dva
páry. Naviac disponujeme ešte dvomi veľkými dvojlôžkovými izbami.

Vybavenie Izieb
Naše priestorné izby sú vybavené sprchovým kútom alebo kúpeľňou, WC, fénom, satelitnou
televíziou, telefónom, rádiom, modemom, niektoré izby majú minibar a trezor.
Využite možnosť a rezervujte si nefajčiarsku izbu.

Prehľad dôležitých údajov
Poloha: len 20 až 25 minút peši od historického centra,
5 minút autobusom, zastávka (“Eichetstraße”) priamo pred hotelom,
5 minút na bicykli (možnosť zapožičania v hoteli).
Parkovisko pre hotelových hosťov zadarmo – garáž: 18,- eur / noc (motorky a bicykle zadarmo)
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Naše ceny
Mimo sezonu
od 65 do 78 eur
od 40 do 55 eur
od 37 do 48 eur
od 33 do 44 eur
od 30 do 38 eur

Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Trojlôžková izba
Izba so 4 lôžkami
Izba s 5 lôžkami

V sezone
od 69 do 95 eur
od 48 do 84 eur
od 42 do 58 eur
od 40 do 55 eur
od 35 do 47 eur

Ceny sú uvádzané za 1 osobu/noc, v cene sú zahrnuté všetky poplatky vrátane výdatných raňajok
podávaných formou bufetu.
Na požiadanie Vám v najkratšej možnej dobe vyhotovíme Ponuku, ktorá bude Vašim požiadavkám
nesporne vyhovovať. (info@hotelzurpost.info)

Ako sa k nám dostanete?
Osobným autom:
Zjazd z diaľnice "Flughafen" (letisko), na 2.
križovatke doľava, smer Salzburg, potom stále
rovno až na križovatke v tvare písmena T (4.
svetelná križovatka), tu zahnúť doprava (smer
centrum) do ulice Maxglaner Hauptstraße.
Vlakom:
Hauptbahnhof Salzburg (Hlavná stanica Salzburg)
Autobusovou linkou č. 1 smer Europark
zastávka „Eichetstraße“
Lietadlom:
Salzburg Airport Wolfgang Amadeus
(Salzburgské letisko W. A. Mózarta):
5 minút taxíkom

Mozart

Bankovné spojenie
Raiffeisenkassa Golling, č.ú: 124 883, číslo bankovného ústavu: 35017
IBAN:
AT91 3501 7000 0012 4883
BIC/resp. Swiftcode: RVSAAT2S017
UID cr:

ATU 65960739
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