szálláshely-vendéglátás

Párisi Udvarból
egy van a világon
A régió első, Európa negyedik The Unbound Collection
by Hyatt márkájú luxusszállodájának debütálását itthon
és nemzetközi szinten egyaránt óriási várakozás előzi meg.
Ezt jelzi a folyamatos érdeklődés a világ számos pontjáról:
a legendás budapesti épületből átalakított hotelben sokan
szeretnének az elsők között megszállni.

szöveg: szerdahelyi krisztina

A

belváros arculatát meghatározó
beruházás a finisébe érkezett: a 110
szobás, luxusszállodában jelenleg a végső
simítások zajlanak. Elindult a tesztüzemmód, a hotel munkatársai már az átadóünnepségre készülnek, ősz elején pedig egy
nagyszabású nyitópartival fogják köszönteni az indulást.
Exkluzív történet, high-end
kiszolgálás Az egykori Bru-

dern-ház átalakítása nem volt egyszerű
feladat: a főváros egyik emblematikus
épületéről van szó, így már a kezdetektől
fokozott figyelmet kapott a szálloda, és ez a
felújítást is végigkísérte. Az épület 2014-es
megvásárlása óta eltelt időben az építtetőnek a műemléki rekonstrukció sokszor
váratlan komplikációkkal járó feladatait
is meg kellett oldania. A Mellow Mood
Hotels tulajdonosai szerint a Párisi Udvar
Hotel lesz Budapesten a legszebb magántulajdonban lévő ház, amely építészeti
értékeit tekintve európai viszonylatban is
kuriózum. A mór, art deco és neogótikus
stílusirányzatokat egyesítő, műemlékvédelmi előírásoknak megfelelően helyreállított
épület régi pompájában kerül vissza a
fővárosi látványosságok közé. A szálloda
legfőbb ereje az egyediségében rejlik, hiszen ilyen hotelből csak egy van a világon.
„Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezt
a sokak által szeretett, gazdag történelmű,
műemléki védettségű épületet mi kelthet-

tük újra életre. Reméljük, hogy a helyiek
és a külföldiek egyaránt csodájára járnak
majd Budapest építészetileg egyedülálló
látványosságának. Cégcsoportunk több
mint 20 éves történetében idén meghatározó mérföldkőhöz érkeztünk, hiszen a
régióban elsőként csatlakoztunk a Hyatt
szállodalánc The Unbound Collection by
Hyatt brandjéhez” – nyilatkozták lapunknak Awad Zuhair és Hamdan Sameer, a
Mellow Mood Hotels tulajdonosai. A
The Unbound Collection by Hyatt minden esetben a különleges helyszínekre
fókuszál. Elsősorban azokat az utazókat
célozza, akik szeretnének elmerülni a helyi
kultúrában, és a tucatépületek helyett a
különleges, exkluzív, történettel rendelkező helyszínek mellett teszik le a voksukat,
miközben megkövetelik a kifogástalan,
magas színvonalú kiszolgálást.
Időutazás Budapest aranykorába A luxusszállodában 18 lakosz-

tályt és két elnöki lakosztályt alakítottak
ki. A Paris Residence és a Budapest
Residence névre keresztelt, egyenként
közel 300 négyzetméteres lakosztályok a
legfelső szinten kaptak helyet, teraszukra
kilépve a világ tetején érezheti magát az
ember. A két rezidenciához külön spa
részleg tartozik, tökéletes kikapcsolódást
és relaxációt biztosítva a vendégeknek.
A Párisi Udvar Hotelben az ötcsillagos
követelményeknek megfelelően gőzfürdővel, finn- és infraszaunával, masszázsmedencével felszerelt spa részleg és 24 órán
át nyitva tartó fitneszterem is a vendégek
rendelkezésére áll. A 300 négyzetméteres
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rendezvényterületen pedig öt különböző,
összesen 160 fő befogadására alkalmas
konferenciaterem ad lehetőséget előadások, sajtótájékoztatók és privát események
lebonyolítására.
A passzázsban prémium üzletek nyílnak,
és itt kapott helyet a közel 160 férőhelyes,
a századfordulós grand cafék hangulatát
idéző kávéház és étterem, a Párisi Passage
Café & Brasserie is. A kristálykupola alatt
napközben a kávékülönlegességeket és a
ház cukrászatának finomságait érdemes
kipróbálni, vacsora után pedig élő zongoraszó mellett lehet megkóstolni az egyedi
koktélválasztékot. A tulajdonosok reményei
szerint a boldog békeidők gasztronómiai
hagyományait a legmodernebb nemzetközi
kulináris trendekkel ötvöző éttermet nem
csak a szállóvendégek élvezik majd, de a
Párisi Passage Café & Brasserie-ben sok
budapesti is a törzshelyére talál.
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