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BEVEZETŐ

A TÖRTÉNET
Sameer Hamdan és Awad Zuhair mielőtt megalapították volna a Mellow Mood Hotels szállodaláncot,
a külföldről beérkező hátizsákos turisták elszállásolásával foglalkoztak. A nyári időszakban üresen álló
kollégiumi szobákat vették bérbe és üzemeltették hostelként. A határozott és megfontolt üzleti stratégia
eredményeképp csupán néhány évvel később, 2000-ben megnyitották az első saját háromcsillagos
szállodájukat, a Baross Hotelt. Innentől a csapat és a szállodák száma dinamikusan bővült, 2000-től kezdve
egyetlen olyan év sem telt el, amikor a Mellow Mood Hotels ne tervezett vagy fejlesztett volna szállodát.
A VÍZIÓ
A tulajdonosok a kezdetektől fogva határozott víziót fogalmaztak meg: A Mellow Mood Hotels Középés Kelet-Európa legmeghatározóbb magántulajdonban lévő cégcsoportjává akar válni úgy, hogy
vendégeinek minden szállodai kategóriában különleges és példaértékű szolgáltatásokat és élményeket
nyújt, valamint a szállodai üzemeltetésben is kiemelkedő.
A JELEN
Jelenleg a cégcsoport minden szállodai egysége Budapesten található. Ez összesen 10 különböző, három-,
négy- és ötcsillagos, szállodát jelent. Habár a tulajdonosok főként a budapesti turizmusra koncentrálnak, a
Mellow Mood Hotels több nemzetközi partnerrel is sikeres együttműködésben dolgozik, ennek legjobb
példái az amerikai Hyatt szállodalánc vagy a Buddha Bar csoport. A The Unbound Collection by Hyatt
brand tagjaként nyitotta meg kapuit 2019-ben az ötcsillagos Párisi Udvar Hotel Budapest.
A szállodai csoport az elmúlt közel 25 évben összesen több mint 100 különböző díjat és elismerést
szerzett. A két tulajdonost 2012-ben Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki a magyar szállodafejlesztés
érdekében végzett elévülhetetlen tevékenységük elismeréseként. Hangsúlyozzák, ez csapatmunka, ami
a teljes cégcsoport érdeme, annak több mint 400 munkavállalójának közös sikere.
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VÁLTOZATOS PORTFÓLIÓ

LUXURY HOTELS
A Mellow Mood Hotels legmagasabb minőséget képviselő kategóriája. Kompromisszumoktól mentes magas minőség, meghatározó design, különleges rendezvényhelyszínek és kivételes szállodai vendégélmény jellemzi a kategória tagjait. Mind megjelenésben, mind szolgáltatásaiban példaértékű.
CONGRESS HOTELS
Négycsillagos, főként az üzleti vendégek igényeit szem előtt tartó szállodakategória. Az ide tartozó szállodák különféle rendezvény-helyszínekkel, tágas konferenciatermekkel felszereltek.

FASHION HOTELS
A cégcsoport négycsillagos, boutiqe kategóriája. Olyan szállodák, amelyek egyedi, kivételes részletességgel megálmodott koncepciók mentén épültek és kiváló
lokációval rendelkeznek. Stílusos, kreatív szobák és terek jellemzik az egységeket.

CITY HOTELS
A Mellow Mood Hotels háromcsillagos kategóriája. A City Hotels egységek mindegyikére jellemző a központi elhelyezkedés és a kiváló ár-érték arány. A szállodai
koncepciók kialakításakor kiemelten fontos, hogy a kedvező ár ellenére valami
rendkívülit biztosítsunk vendégeinknek.
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FOLYAMATOS NÖVEKEDÉS 2000 ÓTA

2020 Impulso Fashion Hotel megnyitása
2019 Párisi Udvar Hotel Budapest üzemeltetése
2014 Párisi Udvar menedzsment jogainak elnyerése
2012 Estilo Fashion Hotel megnyitása
2012 Buddha-Bar Hotel Budapest Klotild Palace üzemeltetése
2011 La Prima Fashion Hotel Budapest megnyitása

FELÚJÍTÁS ALATT

2010 Cosmo City Hotel megnyitása
2009 Teljes körű felújítás után az Expo Congress Hotel megnyitása
2008 Promenade City Hotel superior fejlesztése és megnyitása
2007 Az első saját fejlesztésű 4-csillagos Atrium Fashion Hotel megnyitása
2004 Star City Hotel üzemeltetésének átvétele, később az épület megvásárlása
2000 Első saját fejlesztésű szállodaként a Baross City Hotel megnyitása
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LUXUSSZÁLLODÁNK

PÁRISI UDVAR HOTEL BUDAPEST
H-1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 2-4.
mellowmoodhotels.com/hu/parisiudvar
A SZÁLLODÁRÓL
Az ötcsillagos Párisi Udvar Hotel Budapest a Hyatt szállodalánc The Unbound Collection by Hyatt márka tagja, melyet
a Mellow Mood Hotels üzemeltet. Budapest ikonikus épületét közel öt éven keresztül újították fel, hogy helyet adjon
ennek a lenyűgöző szállodának. A Párisi Udvar Hotel Budapest a legmagasabb minőséget képviseli, ami egyaránt
érződik a szobák és a közös terek kialakításán, valamint a szolgáltatások színvonalán is. A pompázatos Párisi Udvar
gótikus és mór stílusú díszítőelemeivel, színes majolika csempéivel és szobraival Budapest egyik kiemelkedő építészeti
gyöngyszeme.
Szobák száma: 110
Szobatípusok: Franciaágyas szoba, Franciaágyas Deluxe szoba, Kétágyas szoba, Kétágyas Deluxe szoba, Pollack lakosztály,
Hexagon lakosztály, Brudern lakosztály, Heritage Collection lakosztályok, Art Collection lakosztályok, rezidenciák
Felszereltség/szolgáltatások: King-size ágyak, szobaszervíz , Párisi Passage Café & Brasserie, 24 órás portaszolgálat,
konferenciatermek, ingyenes WIFI, reptéri transzfer, 24 órás csúcstechnológiájú fitnesz részleg, Zafír Spa (infravörös
kabin, gőzkabin, finn szauna, jégkút, hidromasszázs, test- és arckezelések, körömápolás, egyéb szépészeti szolgáltatások),
akadálymentes közlekedés, ditiális kulcskártya, digitális check-in, állatbarát szálloda, mosodai szolgáltatások, concierge,
üzleti szolgáltatások
KONFERENCIA, RENDEZVÉNY:
Kapacitás: 290 fő
Termek száma: 4
Elrendezési lehetőség: bankett, U-alak, állófogadás, iskolapad, színház, kabaré, tömb
Vendéglátás: kávészünet, üzleti reggeli, ebéd, vacsora, privát büfé
Felszereltség/szolgáltatások: legújabb audiovizuális technológia, WIFI, légkondicionálás, akadálymentes közlekedés
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4 CSILLAGOS KONFERENCIA SZÁLLODÁNK

EXPO CONGRESS HOTEL
H-1101 Budapest, Expo tér 2.
mellowmoodhotels.com/hu/expo
A SZÁLLODÁRÓL
A négycsillagos Expo Congress Hotel 50 méter magasan emelkedik Budapest fölé. A Hungexpo közvetlen
szomszédságában található szállodánkból kiváló kilátás nyílik a fővárosra, legfőképpen a legfelső emeleten található
Sky Barból, amely minőségi italaival nyújt tökéletes kikapcsolódási lehetőséget a nap végén.
Elegáns és kényelmes szobákkal, fitneszteremmel, konferenciatermekkel, valamint éttermünk ízletes magyar és
nemzetközi fogásaival várjuk vendégeinket szállodánkban.
Relaxációs részlegünkön vendégeink kipihenhetik a nap fáradalmait: szauna és gőzkabin is rendelkezésre áll. A modern
gépekkel felszerelt fitneszterem vendégeink számára díjmentesen használható. A saját fürdőszobás, klimatizált, tágas
szobák mellett az ingyenes parkoló és WIFI is a vendégek kényelmét szolgálja.
Szobák száma: 160
Szobatípusok: Standard szoba, Superior szoba, Superior szoba pótággyal, Összenyitható családi szoba
Felszereltség/szolgáltatások: gazdag büféreggeli, légkondicionálás, modern gépekkel felszerelt fitneszterem,
ingyenes WIFI, 24 órás portaszolgálat, ingyenes csomagszoba, ingyenes parkolási lehetőség a szálloda előtt, akadálymentes
közlekedés, családbarát szálloda
KONFERENCIA, RENDEZVÉNY:
Kapacitás: 310 fő
Termek száma: 6
Elrendezési lehetőség: bankett, u-alak, fogadás, iskolapad, színház
Vendéglátás: kávészünet, ebéd, vacsora
Felszereltség/szolgáltatások: WIFI, légkondicionálás, akadálymentes közlekedés
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4 CSILLAGOS SZÁLLODÁINK

ATRIUM FASHION HOTEL
H-1081 Budapest, Csokonai utca 14.
mellowmoodhotels.com/hu/atrium
A SZÁLLODÁRÓL
Az Atrium Fashion Hotel modern és elegáns élményt kínál vendégei számára. Szállodánk Budapest központjában
helyezkedik el, karnyújtásnyira a pesti forgatagtól és a turisztikai látványosságoktól. Kiváló elhelyezkedésének
köszönhetően pár perc séta alatt a belvárosi látványosságok, vagy akár a bulinegyed is elérhető.
A szálloda a századforduló tájékán eredetileg bérháznak épült. Vendégeink a budapesti klasszikus építészet és a kortárs
dizájn találkozását élhetik át a szálloda minden helyiségében. A belső udvar feletti üvegtető a szabadság érzését kelti.
Az egyedi, stílusos és fiatalos belsőépítészeti kialakítás elegáns megjelenést kölcsönöz az 57 légkondicionált szobával
rendelkező szállodának.
Szobák száma: 57
Szobatípusok: Standard szoba kilátással az átriumra, Standard szoba pótággyal, Standard plus szoba utcai kilátással,
Összenyitható családi szoba
Felszereltség/szolgáltatások: Atrium café és bár, gazdag büféreggeli, légkondicionálás, ingyenes WIFI, 24 órás
portaszolgálat, parkolási lehetőség közeli garázsban felár ellenében, 10 fős tárgyalóterem, akadálymentes közlekedés
KONFERENCIA, RENDEZVÉNY:
Kapacitás: 10 fő
Termek száma: 1
Elrendezési lehetőség: tárgyalóasztal
Vendéglátás: kávészünet
Felszereltség/szolgáltatások: LED-kijelző, WIFI, légkondicionálás, akadálymentes közlekedés
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4 CSILLAGOS SZÁLLODÁINK

ESTILO FASHION HOTEL
H-1056 Budapest, Váci utca 83
mellowmoodhotels.com/hu/estilo
A SZÁLLODÁRÓL
Az Estilo Fashion Hotel közvetlen a nyüzsgő Váci utcában kapott otthont. Csupán néhány lépésnyire található a
pezsgő belvárosi forgatag, vagy a Duna-part.
A hatemeletes, négycsillagos szállodában az elegáns design, az egyedi hangulat, a gyönyörű utcai kilátás és a kiválóan
felszerelt szobák biztosítják a hiánytalan pihenést. A szobák mindegyikében kényelmes ágyak és bútorok, valamint
zuhanyzóval vagy káddal felszerelt fürdőszobák találhatóak.
Szobák száma: 70
Szobatípusok: Standard szoba, Superior franciaágyas vagy kétágyas szoba, Executive szoba, Standard háromágyas szoba,
Összenyitható családi szobák
Felszereltség/szolgáltatások: gazdag büféreggeli ,légkondicionálás, ingyenes WIFI, business sarok, 24 órás
portaszolgálat, ingyenes csomagszoba, parkolási lehetőség közeli garázsban felár ellenében, konferenciaterem,
akadálymentes közlekedés, családbarát szálloda
KONFERENCIA, RENDEZVÉNY:
Kapacitás: 45 fő
Termek száma: 1
Elrendezési lehetőség: bankett, u-alak, fogadás, iskolapad, színház
Vendéglátás: kávészünet, ebéd, vacsora
Felszereltség/szolgáltatások: WIFI, légkondicionálás, akadálymentes közlekedés
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4 CSILLAGOS SZÁLLODÁINK

IMPULSO FASHION HOTEL
H-1081 Budapest, Népszínház u. 39-41.
mellowmoodhotels.com/hu/impulso
A SZÁLLODÁRÓL
Az Atlas City Hotel teljeskörű felújítást követően Impulso Fashion Hotel néven , korszerű négycsillagos szállodaként nyitott meg.
A megújulás az épület és a ház egészét érintette, vagyis a teljes fejlesztési időszak alatt a lobby, a recepció, az étterem, a folyosók,
valamint az összes szállodai szoba megújult.
A felújítás alatt 6 további szobát alakítottunk ki – így összesen 142 szoba elérhető a házban – és megjelent egy új, egymással
összenyitható (connecting) szobatípus. A koncepció kialakításakor a praktikusság és az egyediség volt a két fő szempont. Arra
törekedtünk, hogy a szálloda a modern vendégigényeknek teljes mértékben megfeleljen. Élénk színek, meleg fények és a 20.
századi Budapest városképének és történelmének ikonikus motívumai köszönnek vissza az egyes emeleteken. A szobákban a kék
és a sárga szín a meghatározó, míg a lobbyban a türkiz és a réz dominálnak.
Szobák száma: 142
Szobatípusok: Standard szoba, Comfort szoba, Comfort plus, Comfort háromágyas szoba, Comfort négyágyas szoba,
Connecting szoba
Felszereltség/szolgáltatások: pótágyazható szobák, gazdag büféreggeli, légkondicionálás, ingyenes WIFI, 24 órás
portaszolgálat, ingyenes csomagszoba, tárgyalóterem, parkolás saját parkolóban – térítés ellenében, akadálymentes
közlekedés, családbarát szálloda
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4 CSILLAGOS SZÁLLODÁINK

LA PRIMA FASHION HOTEL
H-1052 Budapest, Piarista utca 6.
mellowmoodhotels.com/hu/laprima
A SZÁLLODÁRÓL
A négycsillagos La Prima Fashion Hotel Budapest egyik leggyönyörűbb környékén, a Váci utcában található. A hotel
kitűnő választás üzleti úton járóknak és a nyaralás céljából érkező vendégeknek is, akik a belváros szívében pihenésre
vagy szórakozásra vágynak. A szálloda mindössze párszáz méterre helyezkedik el a Duna-korzótól, amely egy könnyed
sétához, de akár a szabadtéri futáshoz is ideális.
A szálloda Budapest egyik 1903-1904 között épült szecessziós épületben kapott helyet. A megálmodott egyedi stílus
és design következetesen uralkodik a szobákban és a belső terekben egyaránt. Barna és kék színek, puha, finom
tapintású anyagok és nehéz bútorok dominálnak, valamint gyakran felfedezhetjük a liliom ornamentikát.
Szobák száma: 80
Szobatípusok: Deluxe szoba, Deluxe plus szoba, Háromágyas deluxe plus szoba, Összenyitható családi szoba, Duplex
üzleti lakosztály
Felszereltség/szolgáltatások: kiváló rendezvényhelyszín Budapest szívében akár 125 fő befogadására alkalmas
termekkel, gazdag büféreggeli, légkondicionálás, ingyenes WIFI, 24 órás portaszolgálat, ingyenes csomagszoba, parkolás a
szállodához közeli garázsban – térítés ellenében, akadálymentes közlekedés, családbarát szálloda
KONFERENCIA, RENDEZVÉNY:
Kapacitás: 125 fő
Termek száma: 2
Elrendezési lehetőség: bankett, u-alak, iskolapad, színház
Vendéglátás: kávészünet, ebéd, vacsora
Felszereltség/szolgáltatások: WIFI, légkondicionálás, akadálymentes közlekedés
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3 CSILLAGOS SZÁLLODÁINK

BAROSS CITY HOTEL
H-1077 Budapest, Baross tér 15.
mellowmoodhotels.com/hu/baross
A SZÁLLODÁRÓL
A Baross City Hotel Budapest belvárosában várja 61 szobájával az ide látogatókat. Szállodánk tökéletes választás egyéni
vendégeknek, gyermekes családoknak és baráti társaságoknak egyaránt.
A Keleti Pályaudvartól 1 perce található, felújított századfordulós épületben elhelyezkedő szálloda ideális kiindulási
helyszín a magyar főváros felfedezéséhez.
Biciklivel érkező vendégeink számára a belső udvaron biztosítunk helyet a kerékpárok tárolására. A kényelmes és
hangulatos két-, három- vagy négyágyas szobáinkban díjmentes WIFI és egyedileg szabályozható klíma segíti a
feltöltődést egy hosszú nap után.
Szobák száma: 61
Szobatípusok: Egyágyas szoba, Franciaágyas szoba/kétágyas szoba, Háromágyas szoba, Négyágyas szoba, Két hálószobás
superior apartman, Tágas két hálószobás superior apartman, Két hálószobás apartman
Felszereltség/szolgáltatások: gazdag büféreggeli, légkondicionálás, 24 órás portaszolgálat, ingyenes WIFI, ingyenes
csomagszoba, kerékpár tárolási lehetőség, zárt mélygarázs a közelben térítés ellenében, családbarát szálloda
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3 CSILLAGOS SZÁLLODÁINK

COSMO CITY HOTEL
H-1056 Budapest, Váci utca 77.
mellowmoodhotels.com/hu/cosmo
A SZÁLLODÁRÓL
Budapest belvárosának szívében, a Váci utcában helyezkedik el a divatos megjelenésű Cosmo City Hotel. A központi
elhelyezkedésnek köszönhetően a legjobb kulturális, gasztronómiai és vásárlási lehetőségek csupán pár méterre
vannak hotelünktől, csakúgy, mint a festői szépségű Dunakorzó.
Vendégeink a 36 saját fürdőszobás, kiválóan felszerelt, hangulatos szoba közül választhatnak igényeiknek megfelelően.
Szállodánk enteriőrje vidám és fiatalos, egyedi élményt nyújt minden vendégnek.
Szobák száma: 36
Szobatípusok: egyágyas szobák, összenyitható családi szobák, kétágyas/franciaágyas szoba, háromágyas szoba
Felszereltség/szolgáltatások: 24 órás portaszolgálat, ingyenes WIFI, klimatizált szobák, business sarok, csomagszoba,
parkolási lehetőség közeli parkolóházban, gazdag büféreggeli
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3 CSILLAGOS SZÁLLODÁINK

PROMENADE CITY HOTEL
H-1052 Budapest, Váci utca 22.
mellowmoodhotels.com/hu/promenade
A SZÁLLODÁRÓL
A Promenade City Hotel Budapest központjában, a pezsgő Váci utcában található elegáns, háromcsillagos szálloda.
Központi elhelyezkedésének köszönhetően, vendégeinek könnyen megközelíthető számos étterem, kávézó és
budapesti látnivaló.
Vendégeink akár párban, családdal kikapcsolódás céljából, akár egyedül üzleti útra érkeznek Budapestre, a Promenade
City Hotel kitűnő választás. 45 szobánk mindegyike elegánsan berendezett, kényelmes, számos extrával felszerelt. A
légkondicionált szobák modern és kellemes élményt nyújtanak a vendégek számára. A meleg színek és letisztult
formák barátságos hangulatot árasztanak, így minden vendégünknek emlékezetes az itt-tartózkodás.
Szobák száma: 45
Szobatípusok: Egyágyas szoba, Kétágyas szoba pótággyal, Franciaágyas szoba/Kétágyas szoba
Felszereltség/szolgáltatások: hangszigetelt szobák a csendes kikapcsolódáshoz és a nyugodt munkához, gazdag
büféreggeli, légkondicionálás, ingyenes WIFI, 24 órás portaszolgálat, ingyenes csomagszoba, parkolási lehetőség őrzött
parkolóházban a közelben – felár ellenében, akadálymentes közlekedés
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3 CSILLAGOS SZÁLLODÁINK

STAR CITY HOTEL
H-1078 Budapest, István utca 14.
mellowmoodhotels.com/hu/star
A SZÁLLODÁRÓL
A háromcsillagos Star City Hotel a Keleti Pályaudvartól mindössze pár perce található. A közlekedési csomópont mellett
helyet kapó szállodánk könnyen és gyorsan megközelíthető a főváros bármely pontjáról. A remek infrastruktúrán túl
szállodánk mellett szól, hogy a belváros és számos nevezetesség is 15 perc sétára található.
A csend és a kényelem első helyen szerepel, ezért az igényesen berendezett szobáink minden vendégünk számára
nyugalmat és kikapcsolódást biztosítanak.
Céges megbeszélések, továbbképzések vagy találkozók számára tökéletes teret nyújt a konferenciatermünk, melynek
kapacitása 60 fő.
Szobák száma: 48
Szobatípusok: Egyágyas szoba, Franciaágyas szoba/Kétágyas szoba, Háromágyas szoba, Családi szoba
Felszereltség/szolgáltatások: gazdag büféreggeli, légkondicionálás, ingyenes WIFI, 24 órás portaszolgálat,
csomagszoba, Star Bar: minden nap 0-24 óráig, gyermek játszósarok, konferenciaterem akár 60 fő részére, őrzött parkoló a
közelben, akadálymentes közlekedés, családbarát szálloda
KONFERENCIA, RENDEZVÉNY:
Kapacitás: 60 fő
Termek száma: 1
Elrendezési lehetőség: U-alak, iskolapad, színház, szigetes
Vendéglátás: kávészünet, ebéd
Felszereltség/szolgáltatások: WIFI, légkondicionált, akadálymentes közlekedés

mellowmoodhotels.com

sales@mellowmoodhotels.com

+36 1 790 5868

SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK
PÁRISI UDVAR

Szobák száma
Mozgássérült szobák
Nemdohányzó szobák
Minibár/hűtő
Ingyenes szobai bekészítések
Párna menü
Széf a recepción
Szobai széf
Hajszárító
Telefon
WIFI kapcsolat
Konferenciaterem
Tárgyalóterem
Business/Internet sarok
Étterem
Bár
Fitnesz & Spa
24-órás recepció
Éjszakai biztonsági szolgálat
Transzfer szolgáltatás
Programszervezés
Autókölcsönzés
Csomagmegőrzés
Parkolási lehetőség

EXPO

HOTEL BUDAPEST

CONGRESS HOTEL

FASHION HOTEL

FASHION HOTEL

FASHION HOTEL

FASHION HOTEL

CITY HOTEL

CITY HOTEL

COSMO

PROMENADE
CITY HOTEL

CITY HOTEL
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36
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45
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ingyenes kávé és víz







































ingyenes













térítés ellenében a
szálloda környékén

ingyenes kávé és tea

ATRIUM

ESTILO

IMPULSO

LA PRIMA

BAROSS

STAR





ingyenes kávé és tea

ingyenes víz

142
1
összes
hűtő
ingyenes víz
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ingyenes

ingyenes

ingyenes

ingyenes

ingyenes

ingyenes

ingyenes

ingyenes





















































































































ingyenes

térítés ellenében a
szálloda környékén

térítés ellenében a
szálloda környékén

térítés ellenében a
szálloda udvarában

térítés ellenében a
szálloda környékén

térítés ellenében a
szálloda környékén

térítés ellenében a
szálloda környékén

térítés ellenében a
szálloda környékén

térítés ellenében a
szálloda környékén

fitnesz

KONFERENCIA SZOLGÁLTATÁSOK
PÁRISI UDVAR

TULAJDONSÁGOK
TECHNIKAI FELSZERELTSÉG

ATRIUM

ESTILO

IMPULSO

LA PRIMA

STAR

CONGRESS HOTEL

FASHION HOTEL

FASHION HOTEL

FASHION HOTEL

FASHION HOTEL

CITY HOTEL















4

5

1

1

1

2

1

Max. kapacitás

290

310

10

40

10

123

60

Business sarok















Foyer















Természetes fény és sötétítési lehetőség















WIFI internet















Projektor és vetítővászon















Flipchart















Légkondicionálás















Beépített vászon















Audiovizuális eszközök















Videokonferencia eszközök















Kávészünet















Üzleti reggeli és ebéd















Fél és teljes panzió















Gálavacsora















Koktél Party















Konferenciatermek száma

VENDÉGLÁTÁS

EXPO

HOTEL BUDAPEST

KONFERENCIATEREM KAPACITÁS
KONFERENCIA TEREM KAPACITÁS (terem / fő)

Expo Congress Hotel

Párisi Udvar
Hotel Budapest

KONFERENCIATEREM

SZÍNHÁZ

ISKOLA

U-ALAK

TÁRGYALÓ

BANKETT

TÖMB

KABARÉ

ÁLLÓFOGADÁS

Budapest Salon

78

80

48

36

34

48

34

35

60

Párisi Salon

93

90

54

31

40

75

40

56

75

Foyer

94

–

–

–

–

–

–

–

75

Vienna Salon

28

37

18

14

14

–

14

14

25

Milan Salon

28

37

18

14

14

–

20

12

25

Vienna + Milan Salon

56

69

40

32

34

32

34

35

55

Countryard

51

50

–

–

–

–

–

–

50

Congress

100

110

60

36

–

60

48

48

70

Expo 1

50

50

27

21

–

30

24

18

35

Expo 2

50

50

27

21

–

30

24

18

35

Expo 1 & 2

100

100

60

36

–

60

48

48

70

Sky 1

50

50

27

21

–

30

24

18

35

Sky 2

50

50

27

21

–

30

24

18

35

100

60

36

–

60

48

48

70

Sky 1 & 2

100

Boardroom

14

8 fős tárgyalóterem

Sky Bar

85

45 fő ültetve + 20 fő állva

Estilo Fashion Hotel
La Prima
Fashion Hotel

ALAPTERÜLET (m2)

42

40

24

16

–

–

20

–

–

Meeting Room 1

97

88

48

26

–

48

30

40

–

Meeting Room 2

46

35

20

14

–

24

20

–

–

70

60

40

20

30

–

24

–

–

Star City Hotel

