SZOBÁK • ROOMS • ZIMMER
Egyágyas szoba

Single room

Einzelzimmer

27

Kétágyas szoba

Twin room

Zweibettzimmer

44

Franciaágyas szoba

Double room

Doppelzimmer

49

Családi szoba

Family room

Familienzimmer

14

Business lakosztály

Business suite

Business Appartement

21

Győr

Megközelíthetőség / Transportation / Anreise

Erlebnisse in Reichweite
`` Ein jahrhundertealtes Hotel in der neu gestalteten barocken
Innenstadt voll mit historischen Erinnerungen.
`` Die Programme des „Vier Jahreszeiten“ – Festivals, die Plätze
mit mediterraner Atmosphäre, das Nationaltheater, das
auch das Ballettensemble beherbergt, der Konzertsaal der
Győrer Philharmoniker oder das Rába Quelle Erlebnisbad
sind zu Fuß innerhalb weniger Minuten zu erreichen.
`` Kostenloses Wi-Fi ist in allen Bereichen des Hotels erreichbar.
`` Komfort- und Wellness-Dienstleistungen, flexibel gestaltbare
Konferenz- und Veranstaltungsräume sind Teil des reichen
Angebots.
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ZIMMER UND DIENSTLEISTUNGEN
134 Zimmer und 21 Suiten, Badezimmer, Föhn, Telefon,
Minibar, TV, Wi-Fi. In jeder Suite befinden sich eine
Klimaanlage, ein geräumiges Badezimmer, ein separates
Arbeitszimmer und eine Möglichkeit für die Zubereitung von
Kaffee und Tee.
Es gibt Zimmer für Raucher und Nichtraucher sowie
behindertenfreundliche Zimmer, Busines Center,
Zimmerservice, Safe, Wäscherei, Transfer, darüber hinaus
in der Nähe eine Garage und die Möglichkeit zum Busparken.
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128

1,5

busz • vonat
bus • train
Bus • Zug
Taxi

Budapest
Budapest city centre
Budapest Stadtzentrum

FITNESS, WELLNESS, SCHÖNHEITSPFLEGE
Finnische Sauna und Infrarotsauna, Fitnessraum, Solarium,
Massage, Kosmetik, Friseursalon und Maniküre.
DAS „BELGA“
Die großzügig gestalteten Räume des Belgischen Restaurants Sopron
und Bierstube und ihre Einrichtung beschwören die intime
Kaffeehaus-Atmosphäre der Jahrhundertwende herauf.
Beliebte ungarische und internationale Speisen aus
hochwertigen Grundstoffen - eine Verschmelzung klassischer
Bük
und neuer Trends. Das Angebot umfasst neben zahlreichen
Kôszeg
Fassbieren und abgefüllten Bieren auch die erlesensten Weine
der Region.
Ják
VERANSTALTUNGEN
4 Sondersäle mit einer Kapazität von 25-130 Personen.
Das Hotel ist dank seiner zentralen Lage und seiner leichten
Erreichbarkeit ein idealer Ort für Konferenzen, Schulungen,
Körmend
Firmen- und Familienveranstaltungen.
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1,5
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Sopron

94

1
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Bus • Zug
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Győr, vasútállomás
Győr, railway station
Győr, Bahnhof
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Member of Danubius Hotels Group
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85

Budapest

Csorna
Tatabánya
84

83
E65

Pápa

Sárvár

Székesfehérvár

82

Szombathely
E66

Veszprém
Hotel RÁba City
Center***
Ajka

Hotel
Rába City Center

M7

H-9021 Győr, Árpád út 34.
Tel: (+36 Balatonfüred
96) 889 400 • Fax: (+36 96) 889 414
raba.sales@danubiushotels.com, danubiushotels.com/raba
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Zalaegerszeg

Nagykanizsa

61

E73

Karnyújtásnyira
az élményektől
`` Évszázados Hotel Győr megújult, történelmi emlékekkel
teli barokk belvárosában.
`` A Négy Évszak fesztivál programjai, a mediterrán hangulatot
árasztó terek, a balett társulatnak is otthont adó Nemzeti
Színház, a Győri Filharmonikusok hangversenyterme vagy
a Rába Quelle Élményfürdő pár perces sétával elérhető.
`` Ingyenes Wifi hozzáférés a szálloda egész területén.
`` Kényelmi és wellness szolgáltatások, rugalmasan alakítható
konferencia és rendezvény termek szerepelnek a gazdag
kínálatban.

Your gateway to a world
of fun and culture
SZOBÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
134 szoba és 21 lakosztály, fürdőszoba, hajszárító, telefon,
minibár, TV, Wi-Fi.
Minden lakosztályban légkondicionáló, tágas fürdőszoba,
külön dolgozószoba, kávé- és teakészítési lehetőség.
Dohányzó, nem dohányzó és akadálymentes szobák, business
center, szobaszerviz, széf, mosoda, transzfer, garázs és
buszparkolási lehetőség a közelben.
Fitness, wellness, szépségápolás
Finn és infraszauna, fitness terem, szolárium, masszázs,
kozmetika, fodrászat és manikűr.
A Belga
A Belga Étterem és Söröző tágas terei, berendezése
a századelő meghitt kávéházi hangulatát idézik.
Kedvelt magyar és nemzetközi fogások minőségi
alapanyagokból, a klasszikus és új trendek ötvözésével.
A számtalan csapolt és palackozott belga sörkülönlegesség
mellett a régió borainak legjava szerepel a kínálatban.
KONFERENCIA ÉS BANKETT
4 különterem 25-130 fős teremkapacitással.
A szálloda központi fekvésének és könnyű
megközelíthetőségének köszönhetően konferenciák,
tréningek, céges vagy családi rendezvények ideális helyszíne.

`` The centuries old hotel is located in Győr’s modernised,
historically rich baroque centre.
`` The programmes of the Four Seasons Festival, the town’s
squares that boast a delightful Mediterranean ambience,
the National Theatre, which also plays host to the Győr
ballet company, the concert hall of the Győr Philharmonic
Orchestra and the Rába Quelle Thermal Bath and Spa are
all just a few minutes’ walk away.
`` There is free WiFi throughout the hotel.
`` The hotel’s many facilities include a wide range of
convenience and wellness services, as well as flexibly
arrangeable conference and event rooms.

Accommodation & facilities
134 rooms and 21 suites, each with a bathroom, hairdryer,
telephone, minibar, TV and WiFi.
All suites have air conditioning, a spacious bathroom, a
separate study room, plus coffee and tea-making facilities.
Smoking, non-smoking and accessible rooms, business centre,
room service, safe, laundry service, taxi shuttle service, garage
and nearby parking facility for coaches.
Fitness, wellness, beauty care
Finnish and infrared sauna, fitness room, solarium, massage,
beauty parlor, hairdresser’s and manicure service.
The Belgian
The broad spaces and the furnishings of the Belgian Pub and
Restaurant are redolent of the coffee-house atmosphere of
the start of the last century. The restaurant serves a range of
popular Hungarian and international dishes made from highquality ingredients that are a fusion of traditional cooking and
the latest trends. In addition to a wide selection of delicious
draft and bottled Belgian beers, the drinks menu also boasts
some of the best wines of the region.
Meetings & Events
There are four function rooms for hosting anything from
25 to 130 guests. The hotel’s central location and ease of
access make it an ideal place to hold conferences, training
programmes, and other company or family events.

