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ETO PARK HOTEL****SUPERIOR BUSINESS & STADIUM

A SZÁLLODA

www.hoteletopark.hu

A szálloda összesen 103 nem dohányzó szobával és lakosztállyal  
várja vendégeit, melyek közül 98 Business Superior szoba, 5 pedig  
Business Executive lakosztály. A szobák közül 5 pár összenyitható, 2 pedig 
speciálisan mozgáskorlátozottak részére kialakított. A szobák több mint 
feléből élvezhető a stadion panorámája.
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ELHELYEZKEDÉS

Győr, Nyugat-Magyarország egyik legfejlettebb 
városa. Bécs - Pozsony - Budapest háromszögének 
legfontosabb kulturális-, gazdasági-, ipari-, 
egyházi-, oktatási-, és sportközpontja.
Élményfürdőzés, állatkerti kirándulás, hangulatos 
séta a barokk stílusú belvárosban, vagy a 
folyóparton, múzeumlátogatás és számos egyéb 
programlehetőség közül választhatnak a Győrbe 
érkező Vendégek. A lenyűgöző városközpont 
autóval pár perc alatt elérhető hotelünkből.

A SZÁLLODA

Hotelünk tökéletes választás sportcsapatok és sza-
badidős csoportok számára, valamint rendezvé-
nyek helyszíneként egyaránt. A stadionra néző 
szobákkal és étteremmel igazán egyedi élményt 
nyújt az itt tartózkodók számára.

•  Szobák száma összesen: 103
•  Business Executive Suite: 5
•  Business Superior Street View: 42
•  Business Superior Stadium View: 61
•  Business Superior Connecting Szoba: 5 pár
•  Business Superior Szoba gardróbbal: 1
•  Pótágyazható szoba: 3
•  Mozgáskorlátozottak részére kialakított szoba: 2

SZOBÁK 

Modern, kényelmes, luxusérzetet nyújtó szobáinknak 
több mint feléből élvezhető a stadion különleges 
panorámája. Elegáns, stílusos fürdőszobáink alap-
vetően zuhanyzóval felszereltek, míg a connecting 
szobapárok egyik fele káddal rendelkezik.

FELSZERELTSÉG

színes LCD LED televízió kábel csatornákkal, USB 
média lejátszási lehetőséggel és ébresztőórával  
• telefon üzenetrögzítővel • laptop méretű széf • 
széles sávú internet (WIFI)  • minibár • egyedileg 
szabályozható klímaberendezés • kozmetikai tükör 
és hajszárító • anti-allergén párnák • bőröndtartó • 
elektronikus zárrendszer és füstjelző • hangszigetelt, 
nyitható ablakok • íróasztal állítható lámpával •  

egyedileg szabályozható klímaberendezés •  

fürdőköntös és wellness bag bekészítés.

www.hoteletopark.hu
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ÉTTEREM, BÁR BEMUTATÁSA
A tágas térrel, modern miliővel, kivételes 
stadionpanorámával rendelkező NARRABO 
étteremben változatos magyar és nemzetközi 
specialitásokkal  várjuk Vendégeinket, melyet Séfünk 
évszaknak megfelelő, friss nyersanyagokból állít 
össze.
Reggeli büfén belül megtalálható a meleg-, és 
hideg étel-sziget, vegetáriánus választék, friss 
pékáruk, sütemények, gyümölcsök.
Csoportjainknak egyedi menüt ajánlunk.
A Lobby-hoz kapcsolódó TEMPESTAS bár és 
kártyaszoba koktél- és kávékülönlegességeivel, 
gazdag ital-, és snack kínálatával kiváló helyszín a 
városi programról visszatérő Vendégeknek 
élményeik felidézéséhez.

SZOLGÁLTATÁSOK
• Parkolási lehetőség autóbuszok számára is
• 24 órás recepció szolgálat
• Több nyelven beszélő személyzet
• Korai check out - Early Bird reggeli kérésre
• Express check in/out
• Concierge szolgáltatás
• Ébresztő szolgálat
• Csomagszoba
• Értékmegőrzés
• Nagysebességű internet (Wifi)
• Szobaszerviz
• Étterem, Drink Bar, Kártyaszoba
• Üzleti szolgáltatások (számítógépes 

munkaasztal, fénymásolás, nyomtatás, 
faxküldés, laminálás, fűzés)

• Mosoda és vegytisztító szolgálat
• Reptéri transzfer
• Autókölcsönzés
• Mozgássérült vendégek részére kialakított 

szobák
• Korszerű tűzbiztonsági és védelmi 

berendezések

MEGKÖZELÍTÉS
Budapest felől az M1-es autópályán a 107-es 
km-nél lévő kijárattól az M19-es bekötő úton, majd 
az 1-es úton át 15 perc alatt elérhető. 
Hegyeshalom felől az M1-es autópályán a 129-es 
km-nél lévő kijárattól az M85-ös bekötő úton, majd 
az 1-es úton át 20 perc alatt elérhető.

GPS koordináták:  
É 47.694173, K 17.663664

www.hoteletopark.hu


