HOTEL RABA
GVÖR

Köszöntjük Önt Győr városában!
Győr a magyar főváros és Bécs között félúton, Buda.pesttől pedig 127 km-re északnyugatra fekszik. (Az
E-5-ös és az M-l·es főútvonalon közelithető
rneq.)
A HungarHotels Magyarország egyik legnagyobb
szálloda- és éttermi vállalata, melynek első osztályú
szállodája, a Hotel Rába (1.) Győrben várja Önt.
Kétszáz telefonnal és rádióval felszerelt szobájában
(3.) - ezek közül 152 fürdőszobás - több mint 400
vendéget tud egyszerre elhelyezni. A vendégek rendei kezésére áll 8 minden kényelemmel ellátott és
gazdagon berendezett lakosztály is, melyekhez televízió is tartozik. A hotel telexállomása biztosítja a
gyors és megbízható összeköttetést az egész világgal.
A szállodához tartoznak:
1. osztályú étterem, nemzetközi konyhával (2.).
1. osztályú presszó (6.),
Drink Bár,
IL osztályú étterem, magyaros és nemzetközi
konyhával,
II. osztályú bisztrő.
Rába Eszpresszó,
Nárcisz Eszpresszó.
Győr város egyik legszebb részén, a Rába-szigeten várja Önt az impozáns, kétszintes Jereván (4.). melyben
étterem (5.). különterem, bár és egy hangulatos terasz
ígér kellemes szórakozást a vendégek nek.

Várjuk Önt is!
Magyar Diafilmgyártó Vállalat
Fató: Tahin Gyula

Wir begrüBen Sie in Győr!
Győr liegt auf halber Strecke zwischen der ungarischen Hauptstadt und Wien - oder genauer: 127
Kilometer von Budapest in nordwestlicher Richtung.
(Die Stadt ist über die E 5 und die Autobahn M 1 zu
erreichen.)
Eines der gröBten Hotel- und Gastronomieunter·
nehmen Ungarns HungarHotels erwartet Sie in Győr
in seinem erstklassiqen Hotel Rába (1.).
In seinen 200, mit Radio und Telefon ausgestatteten
Zimmern (3.) - 1'52 Zimmer haben Badezimmer finden mehr als 400 Giiste Platz. Den Hotelgiisten
stehen auch acht mit allem Komfort eingerichtete
Appartements,
die auch mit einem Fernsehgeriit
ausgestattet sind, zur Verfügung. Das Fernschreibgeriit im Hotel garantiert eine schnelle und sichere
Verbindung mit allen Teilen der Welt.
Zum Hotel gehören:
ein Restaurant Preisklasse 1, internationale
Küche (2.),
ein Espresso Preisklasse 1 (6.),
eine Drinkbar,
ein Restaurant Preisklasse 2, ungarische und
internationale Küche,
ein Bistro Preisklasse 2,
Espresso Rába
Espresso Nárcisz.
In einern der schönstgelegenen Teile der Stadt Győr
- auf der Raab-Insel - erwartet Sie das einstöckige,
imposante Restaurant Jereván (4.). Hier finden Sie
im Restaurant (5.), im Sonderraum, in der Bar oder
auf der Terrasse angenehme Unterhaltunc und Ent·
spannung.
Seien Sie uns also herz Iich willkommen!

Welcome in the town of Györ!
Györ is situated halfway between the Hungarian
capital and Vienna, 127 kilometres to north-west
from Budapest. (It can be reached along the main
roads E-5 and M-l).
HungarHotels is one of Hungary's biggest firms of
hotel and restaurant network, having a first class
hotel also in Györ, called Hotel Rába (1.).
In the 200 rooms (3.) equipped with telephone and
radio (152 of which have bathroom. too) 400 guests
can be accomodated. Guests may choose of the 8
apartments, too, prov ided with ali comfort. richly
furnished, equipped with television sets. The telex
service of the hotel assures a prompt and reliable
connection with any part of the world.
In the hotel there are:
a first class restaurant with international
kitchen (2.),
a first class coffee-room (6.),
a Drink Bar,
a second class restaurant with Hungarian and
international kitchen,
a second class snack bar,
Rába Coffee-Shop,
Nárcisz Coffee-Shop.
In one of the most beautiful parts of Györ, on the
Rába Island is to be found the two-Ievel, impressive
Jerevan (4.) with its restaurant (5.), private room, bar
and an attractive terrace where you are sure to have
a gopcl time! You are wel come, too!

HungarHotels

