SZOBAI TÁJÉKOZTATÓ

GUEST DIRECTORY

Impulso Fashion Hotel / 1081 Budapest,
Népszínház utca 39-41.

Impulso Fashion Hotel / H-1081 Budapest,
Népszínház utca 39-41.

Sok szeretettel köszöntjük Önöket
az Impulso Fashion Hotel-ben!

We are delighted you are staying with us.
A very warm welcome to Impulso Fashion Hotel!

SZOBÁK ELFOGLALÁSA: 15:00 órától
SZOBÁK ELHAGYÁSA: 11:00 óráig

CHECK IN TIME: from 15:00
CHECK OUT TIME: at 11:00

REGGELI IDŐPONTJA: 07:00-11:00 / Lobby szint
WiFi HOZZÁFÉRÉS: IMPULSO ; JELSZÓ: impulso2guest

BREAKFAST TIME: 7:00 - 11:00 / Lobby level
WiFi ACCESS: IMPULSO ; PASSWORD: impulso2guest

Díjmentes szállodai szolgáltatások
• WIFI hozzáférés
• 24 órás recepció
• Csomagszoba
• Babaágy (kérésre)
• Központi széf a recepción
• Hajszárító
• Távirányító

Services free of charge
• WiFi access
• 24 hours reception
• Luggage room
• Baby cot (on request)
• Central safe in the reception
• Hairdryer
• Remote control

Nem díjmentes szállodai szolgáltatások
• Minibár
• Drinkbár
• Pótágy
• Taxi rendelés
• Repülőtéri transzfer
• Mosatás
• Városnéző programok
• Budapest Kártya 24/48 /72 H
• Parkolás
• Biciklibérlés

Payable services
• Minibar
• Drink Bar
• Spare bed
• Taxi service
• Airport transfer
• Laundry service
• Sightseeing programmes
• Budapest Card 24/48/72 h
• Parking facility
• Bicycle rental

TV csatornák
• RTL Klub / magyar
• BBC / angol
• CNBC / angol
• Al Jazeera / angol-arab
• Russia TV + 1 / orosz
• Russia Today / orosz
• Comedy Central / VIVA / német
• Eurosport / német
• NHK / angol-japán
• TVE / spanyol
• TV5 / francia
• Euronews / angol
• TV2 / magyar
• Petőfi Rádió / magyar

TV channels
• RTL Klub / HUN
• BBC / ENG
• CNBC / ENG
• Al Jazeera / ENG-AR
• Russia TV + 1 / RUS
• Russia Today / RUS
• Comedy Central / VIVA / GER
• Eurosport / GER
• NHK / ENG - JP
• TVE / ESP
• TV5 / FRA
• Euronews / ENG
• TV2 / HUN
• Petőfi Radio / HUN

Családbarát szolgáltatásaink
• Kérésre, ingyenesen rendelkezésre nyújtjuk a következőket:
babaágy, babakocsi, pelenkázó matrac, etetőszék, wc szűkítő,
babakád, bili, fürdőszobai bekészítések gyermekek számára
• Míg a lobbyban várakoznak, gyermekeik Magyarország
témájú kifestőkkel szórakoztathatják magukat
• Gyermekbarát programkínálat a recepción

Family friendly services
• Upon request, we provide free:
baby cot, pram, changing mat, high chair, .toilet reducer,
baby bathtub, potty, children toiletries
•.While the parents wait in the lobby, children can enjoy a
variety of Hungary-themed coloring books
•.We await you with child friendly programs at the reception

Telefon
• Belföldi hívás: 9-es gomb, majd a kívánt telefonszám
• Recepció: 100
• Szobák között: Szobaszám
• .Külföldi hívás: 9, 00-ás gombok, majd az ország hívószáma
és a kívánt telefonszám

Telephone
• Domestic calls: first dial a ”9” and then the phone number
• Reception: 100
• Between hotel rooms: ”Room number”
• .Foreign calls: first dial ”9” and then the phone number with
country code

Programlehetőségek
• Jegyek megvásárolhatók a recepción:
• Városnéző túrák
• Vacsora & Hajózás
• Dunakanyar túra
• Folklór programok
• Fürdő belépőjegyek
• Dunai hajózás

Programmes
• Buy your ticket at the reception:
• Sightseeing tours
• Dinner & Cruise
• Danube bend tours
• Folklore package
• Thermal bath tickets
• Danube cruises

Tilos dohányozni az egész épületben, ennek a
megszegéséért 50 Euro kártérítést terhelünk fel.

Smoking is prohibited in the entire Hotel, in case we
experience the opposite we charge 50 Euro penalty fees.

Ebéd és vacsora asztalfoglalás lehetséges bármelyik
étterembe a recepción.

Lunch & Dinner reservations to any restaurant are
possible at the Reception desk.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy technikai okok miatt a
programcsatornák helye változhat. A szállodán kívüli hívások
díját automata számlázza, melyet a recepción szíveskedjenek
kiegyenlíteni. Szállodánk földszintjén található Drinkbár várja
a kedves vendégeket, változatos italkínálattal és különböző
koktélokkal.

The location of the TV channels may differ in each room.
Phone calls are charged automatically to the room bill. The
Drink Bar situated in the lobby awaits our dear guests with a
wide variety of beverages.

Tűzvédelmi előírás
A tűzesetek elkerüléséhez az alábbi előírások betartása
szükséges: Tűz esetén riasszon és a tűz helyét azonnal
jelentse! (tel.: 100) Kövesse a személyzet utasítását és őrizze
meg a nyugalmát! Tájékozódjon a lépcsőház és a vészkijáratok
helyzetéről, a tűzoltó készülék hollétéről Fokozottan tűzés robbanásveszélyes anyagot ne vigyen be a szobájába!
Folyamatos riasztás esetén kérjük a szobát azonnal elhagyni

Fire Procedure
To avoid fire please keep the following rules: alarm in case of
fire and report the place of fire ( phone number: 100 ) follow
the instructions of the staff and keep calm, inquire about
the position of the staircase and emergency exit and the
fire-fighting equipment. Do not take increased flammable
and explosive materials into your room. Do not leave the
television set turned on without supervision. At continous
alarm please leave the room immediately!

Köszönjük, hogy a Impulso Fashion Hotelt választották.
Kellemes tartózkodást kívánunk!

Thank you for choosing Impulso Fashion Hotel
and wish you a pleasant stay!

Siskov Barbara
szállodaigazgató

Barbara Siskov
General Manager

