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Autóbusz-pályaudvar (Hunyadi u. 9.)

Vasútállomás (Révai u. 4-6.)

1 Városháza (Városház tér 1.)
Győr egyik legismertebb épülete a XIX. század vé-
gén emelt monumentális neobarokk palota.

2 Tourinform Győr (Baross G. út 21.)
A belváros szívében fekvő Tourinform irodában 
hasznos kiadványokkal, naprakész információkkal, 
rendezvényjegyekkel várják a látogatókat. Fontos 
küldetésük – a helyi lakosok tájékoztatása mellett – a 
hazai és külföldi turisták érdeklődésének felkelté-
se a városban található számos érték iránt.

3 Bécsi kapu tér 
A hangulatos tér központi eleme a barokk építé-
szet remekének számító – XVIII. század második 
feléből származó – Karmelita templom és a hozzá 
kapcsolódó egykori rendház, mely ma szálloda-
ként üzemel. 
A tér közepén látható Kisfaludy Károly, a reform-
kori irodalmi élet meghatározó alakjának szobra. 
Mögötte áll a város egyik legrégibb lakóépülete, 
az Altabak-ház, mely két díszes sarokerkéllyel is 
büszkélkedik.
A győri vár erődítménye jelen formájában a XVI-
XVII. századból származik. A várfal tövében, a fo-
lyóparti sétányokon andalogva hosszasan időzhe-
tünk, s gyönyörködhetünk a kilátásban.

4 Radó-sziget
A város egyik legromantikusabb csücske a Rába 
két ága által közrefogott, közel 20 000 m2 területű 
sziget, mely kedvelt séta- és pihenőhely.

5 Káptalandomb 
A Szent László Látogatóközpont épületeiben Ma-
gyarország egyik legértékesebb egyházi gyűjte-
ménye található, mely a Győri Egyházmegye ezer 
éves szakrális-kulturális örökségeként maradt ránk.
A XI. században már álló, végső formáját a XVIII. 
században elnyerő Nagyboldogasszony-székes-
egyház három fontos vallási emlék őrzője: itt talál-
ható Szent László hermája, a Könnyező Szűz kegy-
képe és Boldog Apor Vilmos márvány szarkofágja.
A Püspökvár az ezeréves győri püspökség székhe-
lye, érdekessége a XIII. századból származó csonka 
torony, melynek kilátóteraszáról a belváros és a fo-
lyók találkozásának egyedülálló szépségű látványa 
tárul elénk.

6 Dunakapu tér
A tágas tér nyugati oldalán a kerek ivókút széljel-
zője, a Vaskakas a város török kori legendáját őrzi. 
A modern alkotások közé tartozik a lencse alakú 
Pulzus-szobor, mely népszerű szelfipont is.

7 Jedlik utca és Gutenberg tér
A belváros jellegzetes színfoltjának számító, 
klasszicista stílusban helyreállított Kreszta-ház 

Kovács Margit győri születésű kerámiaművész 
életmű-kiállításának otthona. A műemlék épület 
előtt látható Jedlik-csobogó a szódásüveg győri 
feltalálójának, Jedlik Ányos bencés szerzetesnek 
állít emléket.
A Gutenberg téri Frigyláda az ország egyik leg-
szebb barokk kori egyházi fogadalmi emlékműve-
inek egyike.

8 Széchenyi tér
Az impozáns barokk tér és a Király utca sarkán álló 
patinás Esterházy-palota (Király u. 17.) a XVIII. szá-
zadban nyerte el mai formáját. A Rómer Flóris Mű-
vészeti és Történeti Múzeum székhelye, falai kö-
zött nagyszabású időszaki tárlatok kapnak helyet.
A Vastuskós-ház (Széchenyi tér 4.) nevét a saroker-
kélye alatt felállított fatuskóról kapta, melybe a le-
genda szerint a Győrben megforduló iparoslegé-
nyek egy-egy szöget vertek. A vastuskó valójában 
az 1830-as évektől itt működött fűszerkereskedés 
megmaradt cégére. A szomszédságában álló 
pompás barokk palotát, az Apátúr-házat (Széche-
nyi tér 5.) a XVIII. század közepén a pannonhalmi 
főapát építtette.
A Loyolai Szent Ignác bencés templom, a rendház 
és a gimnázium épületegyüttese a város látképé-
nek meghatározó eleme. A rendház részeként ma 
is eredeti funkciójában működik a korai barokkos 
díszítésű Patikamúzeum.
A bencés templom bejáratával szemben látható 
Mária-oszlopot Buda töröktől való visszafoglalása 
után hálaadásként emeltette az akkori győri püs-
pök 1686-ban.9 

9 Xantus János Állatkert (Kiskút liget)
A városközponttól kicsit távolabb fekvő állatkert 
több mint 140 faj 1400 egyedének ad otthont. 
Számos színes programjával akár egész napos ki-
kapcsolódást kínál kicsiknek és nagyoknak az év 
minden napján: kalandoZoo látványetetés, elefánt 
tréning, pingvin séta, állatbemutatók, interaktív 
élmények várják az érdeklődőket. Az állatkerti 
játszóházban a régióban egyedülálló módon talál-
kozhatunk állatsimogatóval, hatalmas játéktérrel, 
ugrálóvárral is.

10 Mobilis Interaktív Kiállítási Központ
(Vásárhelyi Pál u. 66.)
A közlekedésre, a mozgásra, a mobilitásra kon-
centráló tudományos játszóházban számos kipró-
bálható, interakcióra ösztönző kiállítási eszköz és 
látványos kísérleti bemutatók várják az érdeklő-
dőket.

Bus Station (Hunyadi u. 9.)

Train Station (Révai u. 4-6.)

1 City Hall (Városház tér 1.)
The monumental neo-baroque palace is one of 
the most famous buildings in Győr, built at the 
end of the 19th century.

2 Tourinform Győr (Baross G. út 21.) 
Located in the heart of Győr, the Tourinform office 
provides guests with valuable brochures, tourist 
information and event tickets. The important 
mission of the  office – in addition to informing 
local citizens – is to attract domestic and foreign 
tourists to visit the many values of the city.

3 Bécsi kapu Square
The Carmelite Church from the 18th century with 
the adjacent ex-convent – which today works as a 
hotel – is the central element of the beautiful square.
In the middle of the square stands the bronze 
statue of the famous Hungarian writer, Kisfaludy 
Károly. One of the oldest residential buildings of 
Győr, the Altabak House (Bécsi kapu tér 12.) has 
two ornamental corner balconies.
The Castle, in its current shape and form, 
originates from the 16th and 17th centuries. We can 
walk along its walls on the riverside pathways for 
hours, delighting in the captivating view unfolding 
before our eyes.

4 Radó Island
It is one of the most romantic corners in the 
downtown of Győr, a popular place for walks, 
relaxation and recreation, surrounded by the two 
branches of the Rába. 

5 Káptalandomb (Chapter Hill)
The Szent László Visitors’ Centre is the keeper 
of one of Hungary’s most precious ecclesiastical 
collections. The exhibited pieces of art and 
the buildings represent the sacral and cultural 
heritage of the millennial Diocese of Győr.
Having stood here since the 11th century and having 
got its final appearance in the 18th century, the 
Basilica of Győr keeps three important religious 
relics: the Herm of Saint Ladislaus, the Weeping 
Madonna Painting, and the marble sarcophagus 
of the Blessed Apor Vilmos.
The Bishop’s Castle is the residence of the 
1000-years old episcopacy. The tower of this iconic 
building offers a uniquely beautiful sight with the 
downtown and the confluence of the rivers.

6 Dunakapu Square
On the western side of the spacious square, the 
Iron Rooster Fountain preserves the Turkish 
legend of the city. One of the modern artworks is 
the lens-shaped Pulzus Statue, which turns 360 
degrees and is also one of the most popular selfie 
spots in the town.

7 Jedlik Street and Gutenberg Square
With its narrow and tall façade, green doors 
and window frames, the Kreszta House is a 
characteristic spot in the downtown. The building 
exhibits the artworks of the internationally 
renowned ceramic artist, Kovács Margit, who was 
born in Győr. 
The Jedlik Fountain of Apáca Street honours the 
inventor of the soda bottle, Jedlik Ányos, a former 
teacher at the Benedictine school.
The Ark of the Covenant Statue at Gutenberg 
Square is one of the most beautiful ecclesiastical 
votive monuments of the baroque era in Hungary.

8 Széchenyi Square
On the corner of the imposing baroque Széchenyi 
Square and Király Street stands the Esterházy 
Palace (Király u. 17.), which got its present form in 
the second half of the 18th century. The beautiful 
palace is the seat of the Rómer Flóris Art and 
Historical Museum.
The Iron Stock House (Széchenyi tér 4.) got its 
name after the iron stock that stands below its 
corner balcony. According to the local legend, the 
itinerant craftsmen used to strike a nail in the log. 
In reality, the iron stock is the remaining signboard 
of the ex-grocery.
The Abbot of Pannonhalma built the beautiful 
baroque palace, the Apátúr House (Széchenyi tér 5.) 
in the 18th century.
The building complex of the Church of Saint 
Ignatius of Loyola, convent and secondary 
grammar school is crucial for the city’s landscape. 
With its early Baroque decoration, the Apothecary 
Museum is part of the convent and still works in its 
original function.
The monumental Column of the Virgin Mary, 
standing opposite to the Benedictine church, was 
erected in 1686, commemorating the recapture of 
Buda from the Turks.

9 Xantus János Zoo (Kiskút liget)
A bit farther away from the city centre, the zoo 
hosts 1,400 animals of 140 species. With its many 
colourful programmes, it offers a whole day of 
entertainment for children and adults: adventure 
zoo, feeding show, elephant training, penguin 
walks, animal shows and interactive experiences 
for the entire family. The zoo is open every day 
around the year.

10  Mobilis Interactive Exhibition Centre
(Vásárhelyi Pál u. 66.)
The scientific playground offers an adventure into 
the world of science and technology with truly 
memorable and spectacular experiment shows 
and future technologies.
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