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Bemutatkozás
Hotel Sopron****
ABLAK A VÁROSRA A Hotel Sopron 10 percnyire fekszik az osztrák-magyar határtól, néhány lépésnyire a város szívétől, páratlan kilátást
nyújtva Sopron történelmi központjára.
Szobák, szolgáltatatások
GYSEV Zrt. Hotel Sopron****
Ablak a városra, ablak Sopronra....
Szeretettel köszöntjük szállodánkban, ahol valamennyi kollégánkkal azért dolgozunk, hogy Önök mindenből a legjobbat kapják.
A GySEV Zrt. Hotel Sopron**** 10 percnyire fekszik az osztrák-magyar határtól, és csupán néhány lépésnyire a város szívétől, páratlan
kilátást nyújtva Sopron történelmi magjára.
A Hotel Sopron**** összesen 100 barátságos többnyire légkondicionált szobával rendelkezik, melyekben fürdőszoba / WC, hajszárító,
fürdőköpeny, telefon, SAT TV, rádió, minibár, egy részükben panoráma terasz szolgálja Vendégeink kényelmét.
Szobatípusaink:
Kétágyas szoba (81): 52 db Comfort kétágyas szoba,11 Comfort Plus kétágyas szoba légkondicionálóval és balkonnal.
Opal premium Stle kétágyas szoba 20 db): 2009-ben felújított nem dohányzó szoba egyedi, attraktív szobabelsővel, légkondicionálóval
és városi panorámás balkonnal.
Háromágyas szoba (9): Kétágyas szoba pótágyazva
Egyágyas szoba (1): Valamennyi kétágyas szobánk igénybe vehetõ 1 fõ részére egyágyas szobaár ellenében
Családi szoba (7): 2 db kétágyas, összenyitható szoba 2 felnõtt és 2, 12 év alatti gyermek részére, mindkét szobában azonos
felszereltséggel, részben klimatizált
2 fős apartman (1): 1 hálószoba és 1 nappali 2 fõ részére, mindkét helyiségben azonos felszereltséggel, részben légkondicionáltak
La Toya suite: 1993-ban, szállodánk 10. szülinapi rendezvényén sztárvendégünk volt La Toya Jackson. A lakosztályt a mûvésznõ által
szerzõdésben rögzített elõírásoknak megfelelõen alakítottuk ki - elõszoba, nappali szoba, két hálószoba, három fürdõszoba, TV, HIFI-torony,
4 fõ részére biztosít kellemes pihenést
Wellness / rekreáció: szállodánkban pezsgőfürdő - hidromasszázs, infra-szauna, valamint wellness kezelések, masszázsok, finn-szauna,
szolárium, fitnesz terem, kerti úszómedence (júniustól szeptemebrig), salakos teniszpályák, asztali tenisz, gyermek játszótér valamint
kerékpártároló áll rendelkezésre.
Parkolási lehetőség: Sorompókkal zárt és kamerákkal ellenőrzött parkolónk térítésmentesen áll rendelkezésre személyautók és buszok
részére egyaránt.
Internet: Térítésmentesen áll vendégeink rendelkezésre a vezetékes és vezeték nélküli internet elérési lehetőség.
Zöld szálloda: óvjuk, védjük környezetünket és vendégeink egészségét, melynek köszönhetően házunk 1999 óta a “Zöld szálloda” – cím
birtokosa.
Gasztronómia, konferencia
Hotel Sopron**** Étterem és Kék Szalon
Protokoll -és kötetlen rendezvények, esküvő, ballagás, családi ünnepek szervezése, lebonyolítása 10-350 főig
Nálunk mindenki és minden rendelkezésére áll egy emlékezetes, jó hangulatú rendezvény lebonyolításához:
Légkondicionált, tagolható étterem
Medence melletti, árnyas kerthelyiség (május - október)
Ellenőrzött, tágas parkoló
Igény szerint dekoráció, ajándék -és programszervezés
Méltán jó hírű, kedvelt konyha
Rugalmas, udvarias személyzet
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50% szobaárkedvezmény a szállást igénylő résztvevők számára
Egyedi ajánlatok, ötletes megoldások
Tagolható, légkondicionált étterem
Max. kapacitás: étterem 350 fő, Kék Szalon 40 fő
Szállodánk méltán elismert, első osztályú étterme kellemes, hangulatos környezetben biztosítja a bőséges büféreggelit, ebédet és vacsorát.
40 fős grillterasz
Hangulatos ebédek, gyertyafényes esték a medence melletti árnyas teraszon. A kellemes vacsorát igény szerint zenés - táncos mulatság
kísérheti.
Lakomaudvar
Egészben ropogósra sült malac, ízes nyúlpecsenye, bárány stb. helyben, kerti kunyhónkban nyárson sütve! Bográcsban szabad tűzön
készült ételek.
Főzzünk együtt!
Kerti bográcsozás, grillezés - chefünk segítségével elkészíthetik kedvenc bogrács vagy grillételeiket. (Min. 10 fő esetén ajánljuk.)
Éttermünk a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Védnöki Táblás Étterme
Hotel Sopron**** Vinosseum - Borház
ahol hangulatos zene, finom falatok és jófajta borok társaságában ajánlunk Önnek egy kellemes estét. Kötetlen tárgyalások, üzleti -és
családi találkozók ideális helyszíne.
Vinosseum - Borház
Poncichter Kaland - a soproni (bor) kultúra és gasztronómia legjava!
Sopron tetőtől talpig, valamennyi érzékszervünkön keresztül...
Járja és nézze végig velünk a várost, fedezzük fel együtt történelmét és emlékeit a rómaiaktól napjainkig!
Hallgassa, mit mesélnek a barokk óváros ódon falai, régi borpincéi, ősi legendák, történetek kelnek életre….
A sok-sok kaland és élmény során rátapinthat a lényegre…
Szagoljon bele a borászok mindennapi életébe, a Poncichterek különleges, egyedi világába és a termetes boroshordókba...
Kóstolja végig, ízlelje meg és élvezze a poncichterek egyszerű, de mégis rafinált konyhájának, borpincéinek remekeit..

Borkóstoló a Hotel Sopron**** Vinosseum- Borházban 15 - 100 fő részére
Különleges bor és rendezvénypincénkben bevezetjük a Soproni Borvidék titkaiba, különleges utazásra hívjuk a magyar borvidékek
legnemesebb borainknak varázslatos világába. 5 fajta soproni bor bemutatása és kóstolása az évszázados pincében, a borok mellé almát,
sajtot, kiflit, pogácsát kínálunk. A borkóstolót követően ebédre / vacsorára várjuk a Vinosseum - Borház Borlovag vagy Poncichter termébe.
Árajánlatunk: 2.000 Ft / fő
Poncichter Terem és Borlovag Terem
Eredeti receptek alapján készített, már-már feledésbe merült soproni ízeket, specialitásokat kóstolhatnak meg, régi hagyományokat
eleveníthetnek fel.. Jóízű ebédre / vacsorára várjuk, kívánságára cigányzenekar, harmonikás vagy 3 fős borzenekar gondoskodik a jó
hangulatról.
Borpince
Hangulatos bor -és rendezvénypincénkben bevezetjük a Soproni Borvidék titkaiba, különleges borkóstolóra hívjuk a magyar borvidékek
legnemesebb borainak varázslatos világába.
Borbíráló Terem
Zártkörű, bizalmas, meghitt beszélgetések, tárgyalások helyszíneként ajánljuk.
Nyitva tartás: Igény szerint, előzetes bejelentkezés esetén, 15-100 fő részére
Ha konferencia, akkor Hotel Sopron****

A Hotel Sopronban mindenki és minden megtalálható, ami egy sikeres, jó hangulatú konferenciához szükséges:
csendes, nyugodt környezet
színvonalas konferenciatermek és technikai eszközök
megfelelő szállodai -és éttermi kapacitás
képzett, tapasztalt személyzet
sokoldalú programkínálat
teljes körű előkészítés és lebonyolítás
A természetes megvilágítású, klimatizált, modern technikával felszerelt, válaszfallal tagolható konferenciaterem, továbbá
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több kisebb tárgyalóterem áll rendelkezésre konferenciák, szekcióülések, szemináriumok, továbbképzések és egyéb
rendezvények szervezéséhez:
Kékfrankos Konferencia terem A (95m2) I Kékfrankos Konferencia terem B (95m2)
Kékfrankos Konferencia terem A+B (190m2)
Üveg terem (69m2) I 350 fős étterem
Külön termek (2) (31m2) I Business Corner (20m2)
Vinosseum Borház: Poncichter terem (33m2)
Lovag terem (33m2) I Borbíráló terem (45m2)
A Kékfrankos konferencia terem (A+B) 2 részre bontható (A és B), technikai eszközök párhuzamos (termenkénti)
alkalmazása / használata megoldott. A terem szétválasztásához cca. 10 perc szükséges.
Technikai felszereltség:
Beépített vásznak, mobil vásznak, hangosítás (vezetékes mikrofon, mobil mikrofon), mobil projektor, flip chart, előadói
pulpitus, diavetítő, írásvetítő, 127 cm-es TV, videó, DVD és CD lejátszó, dobogó, mágneses és parafa táblák, lézer mutató
pálca, hang-, és videó rögzítő
Igény szerint bármely technikai felszerelés, berendezés bérelhető!
Csapatépítő tréningekhez ajánljuk:
csapatépítő program az erdei bob-pályán, paintball, belvárosi KULtúra,
Quad-verseny, minigolf, sétarepülés, kerékpárverseny, bakancsos programok,
kenutúra a Fertő tavon, sí- és hógolyó party, szánkótúra

Szálláshely szolgáltatásai
asztalitenisz, babaágy, bankett, bob pálya, borkóstoló, borozó, business centrum, csocsó, darts, drinkbár, DVD-lejátszó, etetőszék, étterem,
finn szauna, fitness terem, flip chart, grill party szervezése, grillezőhely, gyerekmenü, gyermekbarát szolgáltatások, gyermekfelügyelet,
infraszauna, internet használat, jacuzzi, játszószoba, játszótér, kávézó, kerékpár útvonal, kerékpárkölcsönzés, kinti úszómedence,
konferenciaterem, különtermek, légkondicionált szobák, londiner, masszázs, minibár, nemdohányzó emelet, nemdohányzó szobák,
panorámás szoba, park / kert, parkoló, parkoló, pezsgőfürdő, pihenő / napozó nyugágyakkal, programszervezés, programszervezés
gyerekeknek, projektor, sítároló, sportprogramok szervezése, szauna, széf, szépségkúrák, terápiák, szobaszerviz, szolárium, telefon, tenisz,
transzfer, wifi

Egyéb szolgáltatások a környéken
asztalitenisz, autóbérlés, bankett, belső élményfürdő, belső úszómedence, biliárd / rex, bob pálya, borkóstoló, borozó, bowling-pálya,
business centrum, casino, csocsó, darts, disco, drinkbár, élőzene, étterem, extrém sportok, finn szauna, fitness terem, flip chart, fogorvos,
gokart, golf, gőzfürdő, gyermekfelügyelet, gyógyászati centrum, hajó / yacht kikötő, horgászat, internet használat, játszótér, jégpálya,
kávézó, kerékpár útvonal, kerékpárkölcsönzés, kinti élményfürdő, kinti úszómedence, konferenciaterem, könyvtár, lovaglás, masszázs,
megálló (tömegközl.), mélygarázs, minigolf, mosás-vasalás, múzeum, night club, nordic walking, orvosi ellátás, parkoló, parkoló, pénzváltás,
pezsgőfürdő, pub / söröző, sífelszerelés-kölcsönzés, sífelvonó, sípálya, squash, strand / vízpart, strand-röplabda pálya, szépségkúrák,
terápiák, szépségszalon, szolárium, szörf, teke / lengőteke, tenisz, tepidarium, termálmedence, újságos stand, vadászat, vitorlázás
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Részletes térkép
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