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A Tudományos Ülés és a Kiállítások Helyszíne: 
 

Richter János Hangverseny Terem 

9021 Győr, Aradi vértanúk u.16. 

 

Az előadások időtartama 8 perc, melyet 4 perces vita követ 

Vetítési lehetőség: projektor   

 

Regisztráció és információ:                         

 
Richter János Hangverseny Terem 

2010. október 15. péntek ½ 9-17 h 

          október 16. szombat 8- 11 h. 

 

 

Társasági program: 
2010. október 15. 19.00 - 01.00 óráig 

Győri Nemzeti Színház 

9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7. 

 

Győri Balett díszelőadása a kongresszus résztvevőinek: Queen balettest, Freddie Mercury emlékelőadás 2 

felvonásban ( Ben van Cauwenbergh koreográfiájával) 
 

 

A Szekció 2010. évi bankettje az előadás után a színház előcsarnokában. 

 

Közlekedés- parkolás: 
Kérünk minden kedves Kollégát, aki teheti, tömegközlekedést válasszon az autó helyett, 

hisz a konferencia helyszínei a belvárosban, egymástól alig pár száz méter távolságra 

helyezkednek el. 

A Hotel mind a vasúti, mind a busz pályaudvartól pár perc sétával elérhető. 

A parkolás Győrben nem könnyű és nem olcsó, a belvárosban mindenhol így a hotel 

parkolójában is ennek díja 400 Ft/óra. Az autóval érkezőknek javasoljuk a Révai 

parkolóházat ( 60-70 % telítettség napközben, 750 m távolságra van a Rába Hoteltől) az 

Ibisz Hotel mellett található. Valamint a Jókai utca 7-9. szám alatt található parkolóházat ( 

350 m távolságra a hoteltől, de ennek a telítettsége napközben általában 95%-os). A 

parkolóházakat a mellékelt térképen  „ P” –vel jelöltük. Mindkét helyen a tarifa kedvező, 

14 órát meg nem haladó parkolás díjmentes, 14 órát meghaladó várakozások esetén pedig 

a belépéstől számítottan, óránkénti 30 Ft-os bruttó parkolási díjat kell fizetni.  

A vasút vonalától délre eső városrészben  pedig a parkolásért nem kell fizetni. 

 

 

 



Szálloda: 
 

9021 Győr, Árpád u. 34. 

 
A szállás a Rába Hotelben az érkezés napján 14 órától foglalható el.  

Szombaton a szobákat 11 óráig el kell hagyni, a csomagok elhelyezésére lesz lehetőség. 

A konferencia helyszíne a Hoteltől 150m-re található, így gyalogoson nagyon könnyen 

megközelíthető. 

Étkezés: 
Az ebéd mindkét nap a Rába Hotelben lesz. Ital fogyasztása a helyszínen fizetendő. 

Névkitűző: 
Névkitűző használata a konferencia egész időtartama, az előadások, étkezések, péntek esti 

balett előadás és fogadás alatt kötelező. 

 

Október 15-i Balett + fogadás: 
Belépés névkitűző + meghívóval lehetséges. A balett előadás előtt és a szünetben pogácsa, 

üdítő fogyasztása ingyenes. Egyéb ital fogyasztása is lehetséges, de ez az előadás előtt és a 

szünetben saját zsebből fizetendő… 

Nyomatékosan kérjük, hogy a megterített asztalokhoz a fogadás kezdetéig ne üljenek !!!!! 

 

 

 
 

„ P „  parkolóházak 


