
Nahaja se v starem mestnem jedru mesta Celje, ki je 
dobra izhodiščna točka za oglede zgodovinsko kulturnih 
znamenitosti, obiske koncertov, gledališča in razstav.

V neposredni bližini hotela se nahaja več bank, pošta, 
nakupovalni centri, športno rekreativne površine
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SUPERIOR ENOPOSTELJNE SOBE

Ležišče 90 cm x 200 cm

Posteljnina iz damasta

Brezplačni WI- FI

Direktna telefonska linija

Kabelska LCD TV

Pisarniška miza

Mini bar

Sef

Klima

Kopalnica s prho

Sušilce za lase

Površina sobe 16 m2

Ležišče 90 cm x 200 ali 180 cm x 
200 cm

Posteljnina iz damasta

Brezplačni WI- FI

Direktna telefonska linija

Kabelska LCD TV

Pisarniška miza

Mini bar

Sef

Klima

Kopalnica s prho

Sušilce za lase

Površina sobe 32 m2

Ležišče 180 cm x 200 cm

Posteljnina iz damasta

Brezplačni WI- FI

Direktna telefonska linija

Kabelska LCD TV

Pisarniška miza

Mini bar

Sef

Klima

Kopalnica s prho

Sušilce za lase

Površina sobe 140 cm2

SUPERIOR 
DVOPOSTELJNE SOBE

LUKSUZNI  
APARTMA

SUPERIOR SOBE

Francosko ležišče 140 cm x 200 cm

Posteljnina iz damasta

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

Površina sobe 16 m2

Francosko ležišče 160 cm x 200 cm

Posteljnina iz damasta

Brezplačni WI- FI

Direktna telefonska linija

Kabelska LCD TV

Radio sprejemnik z uro in budilko

Pisarniška miza

Mini bar

Sef

Klima

Kopalnica s prho

Sušilce za lase

Površina sobe 18 m2

Ležišče 100 cm x 210 cm

Posteljnina iz damasta

Brezplačni WI- FI

Direktna telefonska linija

Kabelska LCD TV

Radio sprejemnik z uro in budilko  

Pisarniška miza

Mini bar

Sef

Klima

Kopalnica s prho

Sušilce za lase

Površina sobe 13 m2

STANDARDNE  
ENOPOSTELJNE SOBE

STANDARDNE  
DVOPOSTELJNE SOBE
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SOBE V MANSARDI



TEHNIČNA OPREMA

•	 LCD projektor

•	 Projekcijsko platno

•	 Video, CD in DVD 
predvajalniki

KONGRESNE KAPACITETE

•	 Table s papirjem (flip charti)

•	 Govorniški pulti 

•	 Ozvočenje 

Stari grad 
2,5 km

Mesto pod mestom
 0,5 km 

Stara grofija
 0,5 km 

ZANIMIVE DESTINACIJE

V hotelu je 24-urni sprejem gostov, ki 
jim glede na razpoložljivost brezplačno 
omogočamo zgodnji prihod, oziroma 
poznejši odhod iz hotela

Brezplačno parkiranje 
pred hotelom  

Postrežba v sobi

Pranje in kemično 
čiščenje

Najem  
avtomobila

Organiziranje  
prevozov

Varovanje  
objekta

Brezplačni  
internet

STORITVE HOTELA

DVORANA   m2
KINO POSTAVITEV 
(število sedežev)

U POSTAVITEV 
(število sedežev)

 I POSTAVITEV  
(število sedežev)

Kongresna dvorana 106 80 50 60

Kristalni salon 105 50 30 40

Velika sejna soba 30 30 / /

Mala sejna soba 15 10 / /

•	 Grafoskopi in dia projektorji

•	 Brezžična WI- FI

•	 Prenosni računalnik



Hotel Evropa Eurotas d.d.,  
Krekov trg 4, SI-3000 Celje www.hotel-evropa.si

T: +386 (0)3 426 90 00
E: info@hotel-evropa.si

O HOTELu EVROPA SE GOVORI

»Friendly helpful hotel«

"V hotelu smo letovali s priajtelji 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."

»Best hotel in Celje«

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

»Good value for money«

"Imeli smo poroko v tem hotelu in 
imam samo pozitivne stvari za povedati. 
Celotno kulinarično doživetje je bilo 
super in pecivo v baru okusno (poskusite 
čokoladni mousse torto).Soba je bila 
tudi super - bila je zelo prostorna in 
obnovljena. Stvar, ki mi je bila res všeč je 
L'OCCITANE kozmetika v kopalnici."

»Pleasant stay«

"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. Imeli 
smo se lepo."

»Great Stay«

"V hotelu smo bili za vikenda. Soba je 
bila osnovna, vendar je imela vse kar 
smo potrebovali - zelo čista in moderna. 
Osebje je bilo zelo prijazno in koristno, 
ne bi jih mogel oceniti dovolj visoko.
Lokacija je bila super. Vsekakor bi se še 
vrnil nazaj."

»Great hotel«

"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."
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Pokrajinski muzej
 0,5 km 

Šempeter Rimska nekropola 
15 km

Jama Pekel 
16 km

Rogla 
45 km

Šmartinsko jezero 
5 km

Celjska koča 
10 km


