
 Hotel Rába City Center 

Magyar Ortopéd Társaság és Magyar 
Traumatológus Társaság közös 

Kongresszusa  
 

2018. június 28-július 01  

  

Kedvezményes  szobaárak 

19 500 Ft/egyágyas szoba/éj (klíma nélkül) 

22 500 Ft/kétágyas szoba/ éj (klíma nélkül) 

31 000 Ft/lakosztály/éj (klimatizált) 

Tartalma: büféreggeli, ÁFA, szauna és fittness terem használata. 

*Felár ellenében foglalható: 
-      parkolás: 2500 Ft / autó / éjszaka 
-      szoba klímával: 3000 Ft / szoba / éjszaka 

 

Évszázados hotel barokk környezetben! A  történelmi belváros szívében 
található nagy múltú szállodából - páratlan fekvésének köszönhetően - Győr 
történelmi emlékei, a Thermal- és Élményfürdő pár perces sétával elérhetőek. A 
mediterrán hangulatot árasztó Széchenyi tér hívogató teraszai, a szakrális és világi 
emlékek sokasága kedvünkre való látnivalókat tartogat, akár családosan, párosan 
vagy barátokkal indulunk a folyók városának felfedezésére!  

Kényelmes szobák, elegáns lakosztályok, kényelme mellett wifi, masszázs, szauna, 
infraszauna, fitness terem, szolárium, kozmetika, fodrászat, manikűr és pedikűr 
nyújtja a pihenés és wellness kényeztetés lehetőségét a szállodában.  

A szálloda Belga Étterme különleges kikapcsolódással, meghitt, hamisítatlan múlt 
századi hangulattal varázsolja el minden vendégét. Kóstolja meg a híres belga 
söröket és a rábaközi konyha ellenállhatatlan fogásait – találkozzunk a 
Belgában! 

 

 

 



Érkezzen gépkocsival, vonattal vagy autóbusszal – parkolási lehetőség és a győri 
pályaudvarok közelsége megkönnyíti a közlekedést. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Belga Étterem és Söröző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Standard, superior szobák és lakosztályok 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
Szállásfoglalási űrlap 

Visszaküldendő:  
 

Személyes adatok  
 
Családnév                Keresztnév 

Város       Irányítószám 

Személyi ig.szám.:      Születési idő 

Telefonszám    Mobilszám  E-mail  

Érkezés              Utazás   Személyek száma  Éjszakák száma 

Szállás:  
 1 ágyas szoba:  19 500 Ft 

 2 ágyas szoba:   22 500 Ft 

 Lakosztály   31 000 Ft 

Szobaár tartalmazza: büféreggeli, szauna és fitness terem használat, ingyenes internet csatlakozási lehetőség, ÁFA 
Szobaár nem tartalmazza: IFA  

 
Szobai kérések  
 
Akivel a szobáját megosztani szeretné/érkezés és utazás dátumával/: 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Parkolás 
A parkolás díja: 2500 Ft/24 h/személygépkocsi, mely a helyszínen fizetendő 
Kérjük szíveskedjék jelezni parkolás igényét 
 

 Igen, kérek   Nem kérek 
 
Egyéb kérések 
 
Bejelentkezés: 14 órától  Kijelentkezés: 10.00 óra. Korai bejelentkezés és késői elutazás foglaltság függvényében 
igényelhető. Az adók és ezáltal a szobaárak a mindenkori hatályos adótörvények szerint módosulhatnak 
 
Előleg és fizetési információk 
 
A foglalásomat és a számlám kifizetését az alábbi hitelkártyával garantálom: 
Hitelkártya:   Diners Club      Master Card    VISA  Amex 
Hitelkártya száma 
Lejárat: 
Kártyabirtokos neve: 

INFO: A foglalása abban az esetben garantált, ha hitelkártya számát itt megadja, vagy foglalását előre leelőlegezi banki 
átutalással a foglalás teljes időtartamára.  Ha a vendég nem érkezik meg, a Hotel fenntartja a jogot, hogy a foglalás 
teljes időtartamára a szállás költségét felszámolja, hacsak a foglalást érkezés előtt 14 nappal le nem mondja, vagy 
módosítja írásban. Ezen kívül a 14 napon belüli módosítást a Szálloda nem fogadja el. Kérjük a szobafoglalás leadásakor 
jelezni a késői érkezést.  

A foglalás leadásától számítva 48 órán belül foglalását visszaigazoljuk. A foglalást elküldeni szíveskedjen. Kérjük jelezze a 
szálloda felé, ha nem kapta meg visszaigazolását!  

Elérhetőség, bővebb információ: 
Tel: +36 96 / 889-400, Fax: +36 96 / 889-440 

raba.sales@danubiushotels.com 
Hotel Rába City Center ***, H-9021 Győr, Árpád út. 34. 


