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Megközelíthetőség
Gépkocsival az M1-es autópálya Gyõr-Ménfõcsanaki
kijáratán keresztül. Autóbusszal a gyõri
fõpályaudvarról induló bizonyos helyi (pl.: 40),
illetve távolsági járatokkal.
A buszmegállótól 10 perc sétával lehet a házhoz jutni.
(Lásd a borító hátoldalán található térképen.)

Ellátás
Hideg reggeli és vacsora helyben
elkészíthetõ, valamint étterembõl meleg
ebédszállítás elõzetes megbeszélés
alapján lebonyolítható.

A házat kizárólag keresztény
értékrenddel összeegyeztethetõ
programok esetén bocsátjuk
rendelkezésre.

Üzemeltető:
Evangelizáció 2000 Egyesület
Közhasznú Szervezet

Várjuk érdeklődését:
Maros Ildikó SSS
Telefon: 30/406-0941
E-mail: info@ujevangelizacio.hu
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A szálláshely környezete
A Kisalföldön, Gyõr kertvárosában
a belvárostól 8 km-re fekvõ
ifjúsági szállás, tiszta levegõjével
és a vidéki táj természetes
üdeségével kiváló lehetõséget nyújt
pihenésre, kikapcsolódásra.
A kétszárnyas épület 1994-ben épült,
mindkét szintjén kápolna található.
A felsõ szint faburkolatú
(az épület tûzveszélyességi osztálya: D).
A 45 férõhelyes épület, elõzetes
egyeztetés alapján,
egész évben igénybe vehetõ.
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A kertben található
�tûzrakóhely
�kerti hinta
�homokozó

Parkolás
A zárt udvarban 8 autó részére van beállási lehetõség.

A környék látnivalói, nevezetességei

Győr
�Napóleon ház
�Szerb ortodox templom
�Szent László herma
�Kossuth emlékmû
�Xantus János állatkert
�Kármelita templom
�Holt-Rába tanösvény 

Pannonhalma
�Pannonhalmi Fõapátság
�1996 óta az UNESCO

Világörökség része

Szobák száma, felosztása
�4 db 8 ágyas
�1 db 7 ágyas (4 mozgáskorlátozott fõ részére

is alkalmas)
�1 db 4 ágyas
�1 db 2 ágyas (1 gyermekággyal)
�1 db 1 ágyas

A 4-8 ágyas szobákban emeletes ágyak vannak.
Minden szoba saját WC-vel
és zuhannyal ellátott (hideg-meleg vizes),
központi fûtéses.
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Egyéb helyiségek
�80 fõs elõadóterem (az elõadóterem

önálló használatára is lehetõség van)
�felszentelt kápolnák

(az emeleti 20 fõs, a földszinti 80 fõs)
�60 fõs étkezõ
�melegítõ konyha (jól felszerelt)
�mosókonyha

Az étkezõ, az elõadóterem
és a konyha külön
díjazás ellenében igénybe vehetõ.
A ház kiválóan alkalmas
és ideális lelkigyakorlatok,
kurzusok tartására is.

FFööllddsszziinnttii  kkááppoollnnaa

EEmmeelleettii  kkááppoollnnaa  aabbllaakkaa

EEmmeelleettii  kkááppoollnnaa

EEllőőaaddóótteerreemm


