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SRDCOM I DUŠOU.

AZ ÉV HOTELE 2018.
VERSENY GYôZTESE

VÝHERCA SÚŤAŽE
„HOTEL ROKU”

2018 V MAĎARSKU



A Hotel Silvanus**** mottója
és ars poeticája: 

„A vendéget úgy kell fogadni
és kiszolgálni, mint amikor szeretteinket, 

barátainkat hívjuk meg otthonunkba.” 

Moto a ars poetika Hotela Silvanus****: 
,,Hostí treba tak privítať a obslúžiť,

ako privítame svojich blízkych, 
kamarátov vo svojom dome.”

Szállodánk a titokzatos Pilis hegység 
és a Dunakanyar ölelésében, 
a szlovák nevű Visegrádon, 

a Fekete-hegyen, Mátyás király egykori
Fellegvárának szomszédságában épült, 

és a rómaiak erdő- és mezőistenéről, 
Silvanusról nevezték el.

Náš hotel bol stavaný v objímaní
tajomnou pohorím Piliša a ohybom
Dunaja, na Vyšehrade slovenským

názvom, na Čiernej hore, v susedstve
bývalého hradu Fellegvár kráľa Matiasa,
a pomenovali podľa rimanského boha

lesa- a lúky Silvanus. 

A hotel egyedülálló fekvése 
Európa egyik legszebb panorámájú 

szállodájává tesz bennünket.

Jedinečná poloha hotela Nás urobí
hotel s výhľadom na jednu

z najkrajších prírodných
panorám v Európe . 

100 munkatársunk átlagosan
évi 40.000 főt lát vendégül.

Az „Év Hotele 2018” verseny
közönségszavazásán első helyezést
értünk el. Pár éve a Tripadvisoron 
mi lettünk Magyarország legjobb
négycsillagos vidéki szállodája. 

Náš 100 pracovníkov ročne pohostí
približne 40.000 osôb. Na verejnom

hlasovaní na sútaži ,,Hotel Roku 2018” 
získali sme prvé miesto. 

Pred niekoľkými rokmi na Tripadvisore sme
sa stali najlepším štvorhviezdičkovým

vidieckým hotelom v Maďarsku.



Magyarország első zöldszállodája
vagyunk. A fűtést és a melegvizet

az egyik legkörnyezettudatosabb rendszer,
faaprítékkal fűtött kazánok szolgáltatják.

Környezetbarát e-fl ottánk részeként
bérelhető elektromos kerékpárok és

teljesen elektromos meghajtású Renault
Twizy élményautó várja Vendégeinket.

Sme prvým zeleným hotelom v Maďarsku.
Kúrenie a teplú vodu zabezpečí systém,

ktorý je najekologickejší, kotle na drevené
pelety. Našich hostí privíta naša ekologická

e-fl otila, súčasťou je možnosť prenajímať
elektrických bicyklov a Renault Twizy

zážitkové vozidlo na elektrický pohon.

Az ezoterikus tanok szerint itt húzódik
a Föld szívcsakrája, a pozitív energiák

gazdag forrása. A csend, béke, nyugalom,
harmónia, feltöltődés és gyógyulás
helyszíne vagyunk. A Silvanus nem 

csupán szálloda, hanem az érintetlen
természet része. 

Podľa ezoterických učení tu sa
rozprestieráva srdcová čakra Zeme,

bohaté pramene pozitývnych energií. 
Sme miesto ticha, miera, pokoja,

harmónie, naplnenia a uzdravenia. 
Silvanus nie je len hotelom, ale aj čast

nedotknutej prírody.  



Panoráma Éttermünk híres étel-remekei,
szállodánk kényelmes, napfényes szobái 

és fényűző lakosztályai, valamint 
hét természetes megvilágítású,

különböző méretű, a legmodernebb
technikával felszerelt konferenciatermünk

(20-250 főig) mellett a legnagyobb
büszkeségünk a barátságos, családias,

kedves légkör, amely elhivatott
személyzetünk érdeme. 

A párok, a családok, a konferenciák
és céges rendezvények, valamint
az esküvők szállodája vagyunk.

Panoramatická reštaurácia známymi
jedálnymi špecialitami, náš hotel
pohodlnými, slnečnými izbami

a luxusnými apartmanmi, ďalej sedem
konferenčné sály v rôznych rozmeroch
prirodzeným osvetlením, vybavené s

najmodernejšou technikou
(na 20-250 osôb), avšak našou
hrdosťou je priateľská, rodinná,

milá atmosféra, ktorá je zásluhou
nášmu personálu.

Sme hotelom párov, rodiny, konferencie
a fi remných podujatí, ako aj svadby.


