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Vi Har Just Renoverat
Vakkert och färgrikt, med et öga för detalj. Den unika fönsterkunsten till två unga spanska artister,
vårаn stora stolthet. Ljus som kommer igjennom fönsteren, sörger for en fantastisk atmosfär, spesiellt
när det er mörkt; kom derfor gjärna lite senare tilbaks til hotellet og njut ljuseffekten i ”halen”.
I vår velkjende gjestfria atmosfäre har vi nytt interiör som vil overgå alla dina forventningar. Du
behöver till exepel ingen nykkel. Et nykkelkort öppnar dörren för dig utan beröring. Bekvemt og etter
mottoet ”sesam öppna dig”- kan du bruka Swathch Access watch, som du får på hotellet.

Lokalisering
Du finner oss ca. 20 min gångtävling från den historiska gamlastaden, fort går det med buss eller
cykel:
Parkera bilen på vår gratis parkeringsplats, och ta en 5 minuter lång stressfri bussresa inn till staden
(hållplats ”Eichetstrasse”-20 meter från hotellet). Eller vil ni kanske flytta kroppen lite? Inga problem!
Hos oss har ni möjligheten at hyra en cykel. Har ni med era egna cyklar eller motorcyklar, kan ni
naturlitvis parkera fritt i vår garage.

Beskrivning
Våran hotell, et typist Slazburg-style hus, är renoverat och tilpassat vår tid. Vi inbjuder stressade affärr
menn och kvinnor till en avslappnande sauna. Till er som är kulturintresserad ger vi möjligheten at
komma hem bruna, utan at sitta i solen hela dagen – et solariumbesök hos Das Grüne Hotel zur Post
er tillräckligt.
Eftersom vi har stora rum – och flertalet har sikt ut i trädgården- har de en 4 stjärnor standard, nånting
som gjör hotellet till ett tilldragande 3 stjärnor hotell.
Vi har 16 rum i huvudhuset och 5 rum i två småhus bredvid(Hus Renate og Hus Georg). Möblemanget
är italiensk. Det finns ochså verdfulla smycken från farmor.
Våra rum är möblerat med et öga för detalj och vil ge dig den besta komfort.
Våra äldre gäster tycker om vårt rullstol rum i första våningen.
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Om ni behöver et rum för tre personer, kan ni få et rum med tre sänger eller en lägenhet i Hus Renate
– två rum med dörr emellan och et felles bad.
Hus Renate ligger uforstyrrat bak i trädgården. Her har vi två romantiska dobbeltrum, en lägenhet för
tre personer och en för fire personer.
Familjer tycker serlig om våran renoverade gästhus, Hus Georg. Her har vi två lägenheter för fira
personer – där det er plats til fem. Dette är lägenheter med två rum och felles bad (dusj og badkar,
WC), som inte bara är bra för en familj, men då också för två par.

Ruminnredning
Alla våra rum har dusj eller badrum, WC, hårtork, SAT med program på engelska, italienska, franska,
spanska og Premiere TV, direct telefon, radio, safe, modem förbindelse och minibar. Nyttja
möjligheten at reserverea et inte rök rum.

Viktig Information
Det behövas 20-25 min gångtävling till gamlastan av Salzburg.
5 min med buss (hållplats ”Eichetstrasse”- brevid hotellet).
Det behøvas ca. 5 min med cyckel (ni kan hyra en på hotellet).
Det är friparkering på hotellets parkeringsplats. Man kan också parkera i garagen, detta kostar 18
EUR per natt (fritt för motorcyckel och cyckel).
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Våra Priser
lågtid
EUR 65.- til 78.EUR 40.- til 55.EUR 37.- til 48.EUR 33.- til 44.EUR 30.- til 38.-

Enkelrum
Dubbelrum
Tredubbelrum
4-roms lägenhet
5-roms lägenhet

högtid
EUR 69.- til 95.EUR 48.- til 84.EUR 42.- til 58.EUR 40.- til 55.EUR 35.- til 47.-

Priset är per person per natt och inkluderar alla avgifter och bufet-frukost.
Om ni vil kan vi lägga ihop et erbjudande efter äran behov och forventningar.

Med bil
Kjör av ”autobahn” ved utfart ”Flughafen”. Ta til
venster ved andra kryss, riktning Salzburg. Kjör
rakt frem til T-krysset (fjerde traficljus) och ta til
höger (riktning ”Zentrum”).

Med tåg
Ta busslinje 1 från tågstation Salzburg i håll
”Europark”. Stig av på hållplats ”Eichetstrasse”.

Med flygplan
Salzburg Airport Wolfgang Amadeus Mozart; 5
min med taxi.

Betalningsinformation
Raiffeisenkassa Golling

Konto Nummer: 124 883 Bank Nummer: 35017

IBAN:
BIC, Swiftcode:

AT91 3501 7000 0012 4883
RVSAAT2S017

VAT Reg.No:

65960739
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