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A szegedi szállodák, hotelek, szálláshelyek kínálatából az Illés Hotel  leginkább
családias hangulatával tűnik ki.
A hotel elhelyezkedése is igen szerencsésnek nevezhető, hisz a belváros szélén, a
városközponttól alig tíz perc sétára található a Maros utca 35. sz. alatt. Egyetlen utca
választja el a Tisza parttól, a hajóállomástól és több, a Tiszán horgonyzó szórakozó
helytől.

      

A Tisza túloldalán található a Napfényfürdő Aquapolis, mely akár gyalog is negyed óra alatt
elérhető, de gépkocsival alig öt percet vesz igénybe az út.
A hotel utcája, csendes, kis forgalmú, zöldövezeti városrész. A szálloda udvara ennek
szellemében szintén számtalan növénynek, fának, cserjének, virágnak ad otthont, árnyékba
borítva a kertet és a grill teraszt. Ezt leginkább tavasszal, nyáron és ősszel élvezhetik a
szálloda és étterem vendégei.
Persze aki a híres szegedi napfénnyel szeretne megismerkedni, annak se kell messzire
mennie, hisz az udvarban található a medence melynek partján napozni, benne pedig hűsölni,
pancsolni, úszni lehet.
A hotel szobáit a közelmúltban újították fel , így a legkényesebb ízlésnek is megfelelnek, de
az átlagemberek sem feszengenek benne és persze meg is tudják fizetni. A szobák inkább a
hangulatos, családias miliőt, mint az öncélú hivalkodást szolgálják.
Természetesen minden szoba és apartman klímával, kábeltelevízióval, minibárral és saját
fürdőszobával rendelkezik.
Ha a hotel erősségeit, szolgáltatásait vesszük sorra, mindenképpen az étteremmel kell kezdjük,
hisz a Stüszi Vadász Étterem, a hoteltől függetlenül is népszerű szegedi étteremmé vált az
elmúlt évek során.
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http://www.illespanzio-vadaszetterem.hu
http://www.illespanzio-vadaszetterem.hu/illes-hotel/szobak.html
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Vad étteremként határozza meg önmagát, teljes jogal, hisz étlapján számtalan vad étel (fácán,
vaddisznó, őz, szarvas, stb.) található, de a hagyományos ételek kedvelői is találnak kedvükre
való fogásokat.
Fontos még kiemelni rendezvény és konferencia termüket ahol akár céges előadásokat,
konferenciákat, termékbemutatókat, de akár vacsoraesteket, esküvőket, osztálytalálkozókat is
lebonyolítanak.
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