1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 11/A.
Telefon: +36-1-202-1234
Telefax: +36-1-315-3376
info@belvederehotels.hu
www.belvederehotels.hu
GPS: LON: E19.019042 LAT: N47.508684

superior

Kényelem és Elegancia
A belváros forgatagán kívül, mégis karnyújtásnyira a látnivalóktól és a lüktetô üzleti élettôl találja egyedi
art deco belsô világú szállodánkat. A Moszkva tér közelsége, mely Budapest egyik fô közlekedési csomópontja, biztosítja, hogy a fôváros bármely pontja könnyedén megközelíthetô legyen tömegközlekedéssel
vagy autóval.
A szálloda tetején található wellness szintrôl csodálatos budai panorámában gyönyörködhet napozás
vagy úszás közben is.

Comfort & Elegance of Art Deco
Our unique 4star Hotel is away from the whirl of downtown but still just a stone’s throw from the main sights
and the throbbing business life of the Hungarian capital. Proximity of Moszkva square, which is one of
Budapest’s main traffic junctions, provides easy access to any part of the capital by car or public transportation.
Enjoy the beautiful panorama while swimming or sunbathing in the wellness center on the top floor.

Szobák – az otthon kényelme
A szálloda 44 kétágyas szobával és 10 apartmannal rendelkezik. A gondtalan pihenést 32” LCD TV
mûholdas csatornákkal, minibár, légkondicionálás, telefon, ingyenes internetkapcsolat, kényelmes bútorok, fürdôköpeny valamint tágas fürdôkádas vagy zuhanyzós fürdôszoba biztosítja. Nappalival, teakonyhával és erkéllyel rendelkezô apartmanjaink ideálisak egy családnak vagy a hosszabb idôre érkezô
vendégeinknek. A szálloda minden szobája nem dohányzó.

Rooms – feels like home
The Hotel offers 44 double rooms and 10 apartments. We serve your comfort with 32”LCD TV with satellite
channels, minibar, airconditioning, phone, free wired Internet connection, cosy furnishing, bathrobes and
spacious bathrooms with bathtub or shower. The apartments with living room, kitchenette and balcony are
ideal for familes and residents. Only non-smoking rooms are available.

Wellness – a nyugalom kis szigete
Kényeztesse magát a szálloda legfelsô szintjén található kis wellness szigetünkön. Ellenáramoltatós medencénkben akár órák hosszat úszhat, miközben a világörökséghez tartozó Budai Várnegyedben gyönyörködik.
Az egész napos tárgyalás, konferencia vagy városnézés után jól esik egy kis lazítás a szaunában vagy egy
frissítô zuhanymasszázs. A napozás szerelmesei nyáron a teraszon hódolhatnak szenvedélyüknek.

Wellness – an island of harmony
Give yourself a treat in the small wellness island on the top of the hotel. In the current of water you may
swim miles in the pool and enjoy the view of the Castle district, one of UNESCO’s world heritage sites. After
a demanding day of meeting, conference or sightseeing relax in our Finnish sauna or have a shower massage. Bath in the sun on the deckchairs of the terrace.

Vendéglátás – Rendezvény
Az I.osztályú Belvedere Garden étterem étlapján a modern ínyencfogások mellett a magyar konyha ízeit
is megtalálja. Az ételekhez a magyar borvidékek legjobb nedûit ajánljuk. Az étteremhez tartozó télikert le is
választható, így akár kisebb rendezvényekre is igénybe vehetô (32 fôig). A hideg-meleg büféreggeli reggel
7 és 10 óra között vehetô igénybe éttermünkben, de szobaszerviz is kérhetô.
Az étteremmel egy szinten elhelyezkedô Savoya különterem alkalmas céges tárgyalások, tréningek, termékbemutatók valamint bankettek lebonyolítására. A különterem felszereltsége: flipchart, vetítôvászon, TV
videóval, DVD-lejátszóval, vezeték nélküli Internet. Igény esetén projektort, laptopot és hangosítást is tudunk
biztosítani.

Restaurant – Banqueting
Our first class restaurant Belvedere Garden offers modern deliceacies and traditional Hungarian art of
cooking, with the best wines of the Hungarian wineregions. The winter garden of the restaurant can be
separated for smaller events (up to 32 people). The hot&cold breakfast buffet is served between 7 and 10
am or you may spend your breakfast in the room.
Meeting room Savoya is suitable for business meetings, trainings, presentations or banquets. Standard
equipment of the room: flipchart, projection screen, TV with VCR and DVD player, wireless Internet. On
request we can provide projector, notebook and sound system.
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Szolgáltatásaink

Hotel Services

- étterem terasszal
- 24 órás portaszolgálat
- szobaszerviz
- ingyenes Internet
- különterem (kapacitása 30-55 fô beállítástól függôen)
- központi széf
- csomagmegôrzés
- garázs 40 parkolóhellyel
- programajánlatok: városnézés, taxi, transzfer
- mosodai szolgálat
- gépkocsibérlés
- irodai szolgáltatások: kézi számítógép bérlés, nyomtatás, fénymásolás, scannelés
- lift
- mozgáskönnyített szoba
- wellness részleg: medence, szauna, napozóterasz

- restaurant with winter garden
- room service
- free Internet in the hotel
- 24 hour multilingual reception
- meeting room (capacity: 30-55 pax depending on setting)
- central safe
- luggage storage
- programmes and city tours, taxi, airport transfer
- laundry service
- underground garage for 40 cars
- rent-a-car
- business services: notebook rental, printing, scanning, photocopying
- lift
- room for disabled people
- wellness floor: current pool, sauna, sunroof

Legifjabb vendégeinkrôl sem feledkeztünk meg: gyerekágy, etetôszék, gyermekfelügyelet, kert játszótérrel

For our youngest guests: highchair, babybed, babysitting, garden with playground

