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A Látogatóközpont a győri sétálóutca szívében hasznos 
kiadványokkal, naprakész információkkal, rendezvényje-
gyekkel, szuvenír termékekkel, interaktív kiállítótérrel és 
csomagmegőrzővel várja a látogatókat.

The Visitors’ Centre, located in the heart of Győr, provide 
guests with useful brochures, tourist information, tickets, 
souvenirs, an interactive exhibition room and luggage 
lockers.

Jelmagyarázat / Legend
Parkolóház
Parking garage

Ingyenes parkoló
Free car park

Ingyenes turistabusz-parkoló
Free parking area for tourist buses

Ingyenes turistabusz-megálló (15 perces megállásra)
Free short term parking area (15 minutes) for tourist buses

Vízparti sétaútvonal
Riverside promenade

FREE

FREE

15 MIN.

Látogatóközpont / Visitors’ Centre
Tourinform Győr

9021 Győr, Baross Gábor út 21.
Tel.: +36 96/311 771, 336 817
www.latogatokozpontgyor.hu
www.gyor.hu

i

Fedezze fel városunkat
GyőrCarddal!
Discover our city
with
GyőrCard!

www.gyorcard.com



1 Autóbusz-pályaudvar (Hunyadi u. 9.)

2 Vasútállomás (Révai u. 4-6.)

3 Városháza (Városház tér 1.)
A XIX. század fordulóján emelt neobarokk épület, a vá-
ros szimbóluma.

4 Bécsi kapu tér
A Karmelita templom és a hozzá kapcsolódó rendház 
1721 és 1725 között épült. A templom melletti kis fülké-
ben látható a barokk Hab Mária-szobor. A rendház ma 
szállodaként üzemel.
A Bécsi kapu tér közepén áll Mátrai Lajos bronzba ön-
tött munkája (1892), Kisfaludy Károly szobra. 
A győri vár erődítménye jelen formájában a XVI-XVII. 
századból származik.
A XIX. században Bécsből hozott díszágyúk sora nép-
szerű pihenőhely.

5 radó-sziget
A Rába két ága fogja közre. Kedvelt séta-, pihenő- és 
rendezvényhely. 

6 Zsinagóga (Kossuth L. u. 5.)
Az 1868 és 1870 között épült neológ zsinagóga napjaink-
ban multikulturális intézményként működik. Állandó ott-
hona id. Vasilescu János magángyűjteményének, emellett 
számos koncert és kulturális rendezvény helyszíne. 

7 Káptalandomb
A Szent László Látogatóközpontban (Bazilika Múze-
um, Káptalanház, Torony kilátó, Boldog Apor Vilmos 
Emlékkiállítás, Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyv-
tár, Múzeumház) a győri egyházmegye és a város törté-
netét ismerhetjük meg. 
Bazilika: a győri püspökség első székesegyházát Szent 
István korában alapították. A mai, klasszicista homlokzat 
a XIX. század elején épült. Magyarországon egyedülál-
lóan háromszoros búcsújáró hely: itt található a Szent 
László herma, a Könnyező Szűzanya-kegykép és Bol-
dog Apor Vilmos sírja.
Püspökvár: az ezeréves győri püspökség székhelye, ér-
dekessége a XIII. századból származó torony, melynek 
kilátóteraszáról a győri belváros panorámája tárul elénk.

8 Dunakapu tér
A város megújult közösségi tere. Szélén a kerek ivókút 
széljelzője, a Vaskakas a város török legendáját őrzi. A 
tér Mosoni-Duna felőli oldalán áll a lencse alakú, mo-
dern Pulzus-szobor.

9 Gutenberg tér és Jedlik utca
Kreszta-ház: a XVII. századi műemlék épületben látha-
tó Kovács Margit, győri születésű kerámiaművész élet-
mű-kiállítása. 
Szódásszifon-szobor: a szódásüveg formájú szobrot 
Jedlik Ányos bencés szerzetes, a szódavíz feltalálója tisz-
teletére állították. 
Frigyláda-szobor: a győri barokk egyik legszebb emlé-
ke, III. Károly király emeltette 1731-ben.

10 Széchenyi tér 
Az impozáns barokk tér a város életének, rendezvénye-
inek központja. 
Esterházy-palota (Király u. 17.): az épület középkori 
eredetű apró házak összeépítésével a XVIII. században 
nyerte el mai formáját. Jelenleg a Rómer Flóris Művé-
szeti és Történeti Múzeum székhelye, a Radnai Béla 
magángyűjteményéből rendezett állandó kiállítás, va-
lamint időszaki tárlatok helyszíne.
Vastuskós-ház (Széchenyi tér 4.): nevét a sarokerkélye 
alatt álló fatuskóról kapta, melybe a Győrben megfor-
duló iparoslegények egy-egy szöget vertek. A vastuskó 
valójában az 1830-as évektől itt működött fűszerkeres-
kedés megmaradt cégére. 
Apátúr-ház (Széchenyi tér 5.): 1741–1742-ben Sajghó 
Benedek pannonhalmi főapát által építtetett barokk 
palota.
Mária-oszlop: Buda töröktől való visszafoglalásának 
emlékét őrzi (1686).
Bencés épületegyüttes: a Loyolai Szent Ignác bencés 
templomot, a rendház és a gimnázium épületét jezsui-
ták építették a XVII. században. A rend feloszlatása után 
(1802) a bencések lettek az épületegyüttes tulajdono-
sai. A kolostor részeként ma is eredeti funkciójában 
működik a korai barokkos díszítésű Patikamúzeum.

11 Győri Nemzeti Színház (II. János Pál tér)
Az épület külső oldalfalait Victor Vasarely op-art alko-
tásai díszítik. Előadások széles skálájával várja a közön-
séget, egyben a nemzetközileg elismert Győri Balett 
otthona.

12 rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő
(Fürdő tér 1.)
Hazánk klórmentes termálfürdőinek egyike, 5 élmény-
medence, 2 óriáscsúszda és 40 további élményelem áll 
egész évben a vendégek rendelkezésére.

13 Xantus János Állatkert (Kiskút liget)
100 állatfaj több mint 700 egyedét nagy kifutóterüle-
teken, az eredeti életterükhöz hasonló körülmények 
között mutatja be.

14 Füles Bástya (Pálffy u. 4/B.)
Győr török kori végvárának kazamatájában Dél-Ameri-
ka élővilágába pillanthatnak be az érdeklődők.

15 Mobilis Interaktív Kiállítási Központ
(Vásárhelyi Pál u. 66.)
A közlekedésre, a mozgásra, a mobilitásra koncentráló 
tudományos játszóházban 74 kipróbálható, interakci-
óra ösztönző kiállítási eszköz és látványos kísérleti be-
mutatók várják az érdeklődőket.

16 Audi Hungaria Látogatói Központ (Kardán út 1.)
A gyárlátogatások alkalmával a motor- és járműgyártás 
folyamatába nyerhetünk bepillantást. A gyárlátogatás-
hoz előzetes regisztráció szükséges.

1 Bus Station (Hunyadi u. 9.)

2 Train Station (Révai u. 4-6.)

3 Town Hall (Városház tér 1.)
It is one of the most well-known buildings in Győr, built 
at the end of the 19th century.

4 Bécsi kapu square 
The Carmelite Church and the monastery were built bet-
ween 1721 and 1725. The Baroque statue of Holy Mary 
stands in an open chapel. The monastery is a hotel today.
In the middle of the square stands the bronze statue of 
the famous Hungarian writer, Károly Kisfaludy (1892).
The Castle in its current shape and form originates from 
the 16th and 17th centuries.
The Cannons brought from Vienna in the 19th century, 
provide a popular venue for relaxation.

5 radó Island
It is a beloved place for walks, relaxation and recreation, 
surrounded by the two branches of the Rába. 

6 Synagogue (Kossuth L. u. 5.)
Today, one of Hungary’s largest Neolog synagogues 
(1870) is a concert and event hall that houses the private 
collection of János Vasilescu, showcasing the visual art of 
the 20th-century Hungary. 

7 Káptalandomb (Chapter hill)
Szent László Visitors’ Centre: Hungary’s largest reli-
gious collection. Buildings of the Szent László Visitors’ 
Centre: Chapter House, Basilica, Bishop’s Castle, Blessed 
Vilmos Apor Memorial Exhibition, Diocesan Treasury 
and Library, Museum House.
Basilica: the first Cathedral of the episcopate of Győr 
was established in the 11th century. The Classicistic 
front was built at the beginning of the 19th century. 
A unique pilgrimage place in Hungary to the Herm of 
St. Ladislaus, the Weeping Holy Mary and the marble 
sarcophagus of martyr Bishop Vilmos Apor.
Bishop’s Castle: the residence of the 1000-years old 
episcopacy with it’s tower from the 13th century, from 
where the amazing view of Győr can be admired.

8 Dunakapu square 
The renewed public square of the city. On the top of 
the round drinking fountain preserves the iron rooster 
the Turkish legend of the city. Along the Mosoni Danube, 
we see the Pulse Sculpture, which presents us the city 
panorama as we turn it around 360 degrees.

9 Gutenberg square, Jedlik street
Kreszta House: the 17th-century heritage building 
is home to the collection of Győr-born ceramic artist 
Margit Kovács.
The Soda-water Siphon was set up in honour of the 
inventor of soda water, Ányos Jedlik, former teacher at 
the Benedictine school.
Ark of the Covenant: it is one of the most beautiful me-
mories of the Baroque, erected by Charles III. in 1731.

10 Széchenyi square 
The main baroque square of Győr is an important scene 
of the city life.
Esterházy Palace (Király u. 17.): gained its present ap-
pearance in the 18th century when small medieval 
houses were built together. At present it is the residence 
of the Rómer Flóris Art and Historical Museum, home 
of the permanent exhibition of the Dr. Béla Radnai pri-
vate collection and various temporary displays.
House with the iron stock (Széchenyi tér 4.): was named 
after the iron stock that stands below its corner balco-
ny. Previously every itinerant craftsman used to strike 
a nail in the log. In fact, the iron stock is the remaining 
signboard of the grocery.
Apátúr House (Széchenyi tér 5.): was built in 1741-
1742 by Benedek Sajghó, the Abbot of Pannonhalma.
Column of St. Mary: was erected in 1686, commemo-
rating the recapture of Buda from the Turks.
Benedictine Buildings: the St. Ignatius Benedictine 
Church, the monastery and the grammar school were 
built by the Jesuits in the 17th century. After the dis-
solution of the order the Benedictines became owners 
of the building-complex. The Pharmacy Museum with 
its early Baroque ornaments still operates.

11 National Theatre of Győr (II. János Pál tér)
The op-art works of Victor Vasarely decorate the two 
sides of the building. It offers a great variety of perfor-
mances, and is home of the internationally recognized 
Ballet of Győr.

12 rába Quelle Thermal Bath and Spa (Fürdő tér 1.)
It is one of Hungary’s chlorine-free thermal bathes, 
where 5 pools, 2 water-slides and 40 other exciting 
elements are awaiting the guests all year through.

13 Xantus János Zoo (Kiskút liget)
Houses nearly 700 animals of over 100 species in spa-
cious areas that recreate the animal’s natural habitat.

14 Füles Bastille (Pálffy u. 4/B.)
The visitors can see the flora and fauna of South Ame-
rica in the casemate of the border castle of Győr from 
the Turkish ages.

15 Mobilis Science Center (Vásárhelyi Pál u. 66.)
The scientific playground focuses primarily on the au-
tomotive industry and transport, in a wider sense on 
the moving and mobility in a playful form.

16 Audi Hungaria Visitors’ Centre (Kardán út 1.)
Gives a unique insight into the engine production and 
car assembly. Pre-registration needed.


