***
Hotel
Vip Cognac Club
Restauracja

***
Trzygwiazdkowy HOTEL EUROPEJSKI położony jest na przedmieściach
Nysy w pobliżu drogi krajowej E-46 Kudowa Zdrój - Gliwice. Jest doskonałą bazą dla ludzi biznesu i osób pragnących wypocząć w wyjątkowym
otoczeniu Nyskiej Riwiery i Sudetów. Zabytkowe centrum Nysy zaprasza
do zwiedzania przepięknej gotycko - barokowej architektury.
Nowoczesne wyposażenie i stylowy wystrój
wnętrz tworzy niepowtarzalną atmosferę.
Profesjonalna i w pełni zaangażowana
obsługa hotelu nieustannie dokłada
starań, aby zapewnić gościom obsługę na najwyższym poziomie.
Do dyspozycji gości hotelu:
- parking strzeżony
- room service
- sejf w recepcji
- sklepik z artykułami pierwszej potrzeby
- taras letni
- serwis taksówkowy
Odległości do ważnych miejsc:
Portu lotniczy we Wrocławiu - 90 km
Portu lotniczy Katowice-Pyrzowice - 150 km
Dworzec PKP - 4 km
Centrum Nysy - 3 km
Plaża „Nyska Riwiera” - 1 km
Przejście graniczne Polska - Czechy - 25 km

HOTEL

Wyśmienity smak
RESTAURACJA w naszym hotelu, czynna do godz. 2.00, oferuje wykwintne potrawy kuchni europejskiej. Najśmielsze Państwa życzenie
da naszym kucharzom możliwość wykazania się wyobraźnią i talentem. W miesiącach letnich na tarasie serwujemy przysmaki z grilla.
Hotel Europejski to doskonałe miejsce do organizacji przyjęć - ﬁrmowych i prywatnych. Dysponuje wysokiej klasy zapleczem gastronomiczno-organizacyjnym. Bogate
menu może zostać dostosowane do indywidualnego życzenia klienta. Zgrany
zespół pracowników czuwa, aby każdy
z naszych gości spędził przyjemnie swój
wolny czas.
VIP COGNAC CLUB oferuje bogaty
asortyment trunków, a przytulny wystrój i atmosfera sprzyja relaksowi.
KONFERENCJE, SZKOLENIA, BANKIETY, SPOTKANIA BIZNESOWE,
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE.
Podczas szkoleń zapewniamy:
- klimatyzację
- projektor z multimedialnym ekranem
- magnetowid oraz odtwarzacz DVD
- bezprzewodowy internet
- laptop

RESTAURACJA

Komfort dla każdego
Posiadamy do Państwa dyspozycji 54 miejsca noclegowe w komfortowo
wyposażonych pokojach.
Ciepła kolorystyka wnętrz
sprzyja odpoczynkowi
i relaksowi.
Pomieszczenia
ogólnodostępne są klimatyzowane.
Każdy pokój wyposażony jest
w:
- łazienkę z prysznicem
- łącze internetowe
- telefon
- telewizja satelitarna
- minibar
- suszarka
- radio-budzik
Dysponujemy przestronnym pokojem dla osób niepełnosprawnych, gdzie poruszanie się nie będzie sprawiać większych kłopotów.
Akceptujemy gości ze zwierzętami domowymi.

POKOJE

Nysa
ul. Otmuchowska 21K
tel. 77 433 53 14
fax 77 433 46 72

www.europejskihotel.pl
e-mail: rezerwacje@europejskihotel.pl

