DOBRODOŠLI V

HOTELU EVROPA
HOTELU Z DRUGO NAJDALJŠO TRADICIJO V SLOVENIJI.
V centru mesta Vrhunska kulinarika Dogodki Brezplačno parkirišče
Izhodišče za ogled turističnih znamenitosti Srednjeveški stolp
Lastna slaščičarna Kongresne dvorane

www.hotel-evropa.si, info@hotel-evropa.si, tel: +386 (0)3 426 90 00
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STORITVE
Brezplačno parkiranje
pred hotelom

Najem
avtomobila

Varovanje
objekta

Postrežba v sobi

Organiziranje
prevozov

Breplačni
internet

Pranje in kemično
čiščenje

24-urni sprejem gostov. Glede na razpoložljivost in povpraševanje je možen zgodnji prihod, oziroma poznejši
odhod iz hotela.

Na voljo tudi sobe za kadilce
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STANDARD SOBE
• Brezplačni WI- FI
• Direktna telefonska linija
• Kabelska LCD TV
• Radio sprejemnik z uro in
budilko
• Pisarniška miza
• Mini bar
• Sef
• Klima
• Kopalnica s prho
• Sušilec za lase
ENOPOSTELJNE SOBE
Ležišče 140 cm x 200 cm, soba 16 m2
DVOPOSTELJNE SOBE
Ležišče 160 cm x 200 cm, soba 18 m2
DVOPOSTELJNE SOBE - MANSARDA
Ležišče 100 cm x 210 cm, soba 13 m2

PREDNOSTI SOBE
Standardne sobe vam ponujajo odlično razmerje kakovosti in cene. Na voljo so
vam sobe s francoskimi kot tudi ločenimi ležišči.

»Reliable and worth the price.«
Nahaja se v središču Celja, hotel je zelo čist in osebje zelo prijazno in ustrežljivo, karkoliko boste potrebovali
boste dobili. Nisem šel na sprehod, vendar je mesto v območju za pešce, kjer sploh ni avtomobilov. Restavracija
za vse, ki ne želijo obedovati zunaj! Cene odlične, predlagam vsakomur.
chemmi214, Brescia, Italy

SUPERIOR SOBE
• Brezplačni WI- FI
• Direktna telefonska linija
• Kabelska LCD TV
• Radio sprejemnik z uro in
budilko
• Pisarniška miza
• Mini bar
• Sef
• Klima
• Kopalnica s prho
• Sušilec za lase
ENOPOSTELJNE SOBE
Ležišče 90 cm x 200 cm, soba 16 m2
DVOPOSTELJNE SOBE
Ležišče 90 cm x 200 cm ali 180 x
200 cm, soba 32 m2

PREDNOSTI SOBE
Superior soba za vse tiste, ki si želijo še več udobja ter prostornosti.

APARTMA
• Brezplačni WI- FI
• Direktna telefonska linija
• Kabelska LCD TV
• Radio sprejemnik z uro in
budilko
• Pisarniška miza
• Mini bar
• Sef
• Klima
• Kopalnica s prho
• Sušilec za lase
LUKSUZNI APARTMA
Ležišče 180 cm x 200 cm, soba 140 m2

PREDNOSTI SOBE
Velikost, razkošje, udobje na najvišji ravni - vse to vam ponuja predsedniški apartma.

RESTAVRACIJA

KAVARNA

SREDNJEVEŠKI STOLP

Vrhunska kulinarika, izbrane sladice iz domače slaščičarne. Srednjeveški stolp za posebne priložnosti.
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TEHNIČNA OPREMA
• LCD projektor
• Projekcijsko platno
• Video, CD in DVD predv.
• Table s papirjem (flip charti)
• Govorniški pulti
• Ozvočenje
• Grafoskopi in dia projektorji
• Brezžična WI - Fi povezava
• Prenosni računalnik

ZNAMENITOSTI IN OGLEDI
LOKACIJE
• Stari grad (2,5 km)
• Šmartinsko jezero (5 km)
Celjski grad

• Mesto pod mestom (0,5 km)
• Stara grofija (0,5 km)
• Pokrajinski muzej (0,5 km)
• Celjska koča (10 km)
• Šempeter rim. nekropola (15 km)
• Jama Pekel (16 km)
• Rogla (45 km)
Šmartinsko jezero
Mesto pod mestom

O HOTELU EVROPA SE GOVORI
»Friendly helpful hotel«

»Great Stay«

»Pleasant stay«

V hotelu smo letovali s prijatelji in imeli
čudovito bivanje. Sobe, storitev, lokacija in osebje ne bi moglo biti bolje.
Osebje je poskrbelo za nas, pomagalo
pri transferjih itd. Osebje recepcije
je priporočilo tudi nekaj zelo dobrih
lokalnih restavracij, ki so se izkazale za
odlične.

V hotelu smo bili za podaljšani vikend.
Soba je bila osnovna, vendar je imela
vse kar smo potrebovali - zelo čista in
moderna. Osebje je bilo zelo prijazno
in ustrežljivo, ne bi jih mogel oceniti
dovolj visoko. Lokacija je bila super.

Soba je bila prostorna in zelo lepa. Lokacija hotela je zelo dobra. Restavracija
je zelo lepa in osebje je bilo pripravljeno, da nam postreže z večerjo tudi po
zapiralnem času.

kennyaberdeen
Aberdeen

JaxLun
Inverness, United Kingdom

»Great hotel«

»Best hotel in Celje«

Definitivno najboljši hotel v mestu.
Lokacija jev centru mesta, prav tam
kjer je za cona za pešce. Hotel je zelo
udoben, sobe so prostorne in vzdrževane. Osebje je ustrežljivo in prijazno.
Super zajtrk. Hotel je romantičen, z
lepo energijo. Na voljo je brezplačno
parkiranje.

Prijazno osebje, dobra lokacija,
prostori so lepi in čisti.
Zelo dobra restavracija, odlična hrana.

Paola-Enzo
Cuneo

Vsekakor bi se še vrnil nazaj.

michael d
sydney

Imeli smo se lepo.
Jovana O
Belgrade, Serbia

