Cenník ubytovania: dvojlôžková izba – 5000,- HUF,
(1 osoba 2500,- HUF)
Možnosti stravovania: raňajky od 500,- HUF, možnosť vlastného varenia
Kontakty:
Adresa: 2009, Pilisszentlászló, Szentendrei út 8
Telefón: 0036 26 338 709
Fax: 0036 26 338 093

HOTEL PILIS
k Vašim službám
Ubytovanie a stravovanie v Senváclave
Základňu pre každého návštevníka obce a jej okolia predstavuje Hotel Piliš. Nachádza sa na začiatku
obce v zákrute cesty do jej centra. Hotel tvoria dve
stavby. V prvej je 12 izieb s 35 – 40 posteľami. V
druhej stavbe 14 izieb s 32 posteľami. Každá izba
má samostatnú kúpeľňu s toaletou. K dispozícii sú
aj stravovacie (kuchyňa, jedáleň, bar) a konferenčné
priestory. K objektu patrí priestranné parkovisko.

HOTEL PILIS
2009, Pilisszentlászló, Szentendrei út 8

Hotel PILIS
Pozývame Vás
do „slovenského“ Maďarska
Navštívte obec
PILISSZENTLÁSZLÓ – Senváclav

Predstavujeme Vám
slovenskú obec v Maďarsku
Vysoko vo Vyšehradských a Pilíšskych vrchoch, iba 16 km
od Štúrova, ale už v Maďarsku leží obec Pilisszentlászló – slovensky Senváclav. Obec nesie aj slovenský názov,
pretože ju obývajú Slováci. Tí dnešní tu žijú najmenej 300
rokov. Toto miesto a jeho okolie bolo vždy príťažlivé. Všade vôkol kráčala história. V čase Rímskej ríše pod obcou
po ľavom brehu Dunaja viedla hranica provincie Panónia.
Slovanské obyvateľstvo tu žijúce už v čase Veľkej Moravy
dalo meno neďalekému Visegrádu a zanechalo opevnené
výšinne hradisko.
V strede obce (tu je konečná zastávka autobusov z a do
Szentendre) je obecný úrad, kaplnka z roku 1825 vo vnútri s krásnymi drevorezbami a škola.
Nad obcou dominuje kostol z konca 18. storočia ku ktorému vedú zo stredu obce dve ulice. Okolo neho je cintorín.
Mená pripomínajú rozličné národnosti obyvateľov obce.
Vedľa kostola v novej zástavbe je miesto, kde stál voľakedy paulínsky kláštor. Za kostolom sa rozprestierajú lúky,
ktorými popri futbalovom štadióne sa dostaneme na malú
Kalváriu a ku kaplnke sv. Vendelína.
Obec má aj poštu, zdravotné stredisko a obchod. Občerstviť sa môžete v Hostinci pod gaštanom a v rázovitej
Jánošíkovej krčme, ktorej slovenský nápis sa hrdo skvie
na priečelí.

Ako sa sem dostame zo Slovenska

Automobilista prekročí v Štúrove most do Ostrihomu (Esztergom), kde zabočí doľava smerom na Visegrád. Prejde
cez obce Pilismarót a Domos a pri termálnom kúpalisku
Lepence uvidí smerovú tabuľu do cieľovej obce.
Druhý cestný prístup je od východu z mestečka Szentendre, ktoré leží niekoľko km na sever od Budapešti na
pravom brehu Dunaja. Po tejto trase premáva aj verejná
autobusová linka pravidelne každú hodinu.

Pre otužilejších cestovateľov – turistov ponúkame kombinovaný prístup: vlakom zo Slovenska od Štúrova do
stanice „Nagymaros – Visegrad“. Zbehnúť k Dunaju na
lodný prievoz a preplaviť sa do centra Visegradu. Peši
popri kostole hore dolinou sme asi za 1 a pol - dve hodiny v Senváclave.

