
SZOBAI TÁJÉKOZTATÓ 
SOK SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK ÖNÖKET AZ 
ALTA MODA FASHION HOTEL-BEN! 

Alta Moda Fashion Hotel / 1056 Budapest, Váci utca 77. / www.altamodahotel.hu

Díjmentes szállodai szolgáltatások 
• WIFI hozzáférés 
• Érintkezésmentes, csevegési lehetőség a recepcióval
• 24 órás recepció 
• Naprakész információs anyagok Budapestről, a térségről
• Üzleti sarok, nyomtatási lehetőséggel
• Családbarát szolgáltatások
• Csomagszoba 
• Telefonos ébresztés 
• Központi széf a recepción (szállodánk, csak a recepció köz-
ponti széfjében elhelyezett értékekért vállal felelősséget)
• Privát szobai széf
• Nagyképernyős okos televízió
• Biztonságos Netflix és Youtube belépési lehetőség
• Magyar és nemzetközi csatornák 
• Nespresso® kávégép
• Hajszárító 
• A szobában egyénileg beállítható, fűtésre és hűtésre egya-
ránt alkalmas légkondicionáló berendezés.
• Cipőtisztító gép a lobbyban
• Beépített Qi töltő
• Tusfürdő / sampon
• Pipere szett
• Varrókészlet
• Cipőtisztító kendő
• Cipőkanál

Díjmentes, kérésre elérhető szállodai szolgáltatások
• Borotválkozó szett
• Fogmosó szett
• Köntös
• Papucs
• Csomagszállítás
• Extra takaró
• Extra párna
• Párna választék
•Különféle, eszköz töltéshez használható, nemzetközi adapterek
• Babaágy 
• Esernyő

Nem díjmentes szállodai szolgáltatások 
• Grab ‘n Go Bar (Szállodánk földszintjén található Grab ‘n Go 
bár várja a kedves vendégeket, édes és sós harapnivalókkal, 
valamint különféle üdítőkkel). Ezeket a termékeket szobába 
is rendelheti, térítés ellenében a nap 24 órájában.
• Pótágy
• Taxi rendelés 
• Repülőtéri transzfer 
• Mosatás 
• Városnéző programok 
• Budapest Kártya
• Őrzött parkolási lehetőség mindössze 20 m-re a szállodától
• Kerékpár bérlés

Telefon 
• Belföldi hívás: 9-es gomb, majd a kívánt telefonszám 
• Recepció: 111 
• Szobák között: Szobaszám 
• Külföldi hívás: 9-s gombok, majd az ország hívószáma és a 
kívánt telefonszám
A szállodán kívüli hívások díját automata számlázza, me-
lyet a recepción szíveskedjenek kiegyenlíteni.

Takarítás
A szobákat naponta takarítjuk, reggel 8 és délután 4 óra 
között. Ha nem szeretné igénybe venni a szolgáltatást, kér-
jük, akassza ki kilincsére a ‘Kérem, ne zavarjanak’ táblát. Itt 
tartózkodásuk alatt három naponta cseréljük az ágyneműt. 
Amennyiben kint találjuk a ‘Kérem, ne zavarjanak’ táblát, 
másnap kíséreljük meg a cserét. Igény szerint naponta is 
kérhető a szolgáltatás. 

Környezetünk és élővizeink védelme érdekében Ön is 
sokat tehet, amennyiben úgy dönt, hogy a törölközőket 
többször használja. Kérjük, döntse el: 
• A tartón hagyott törölköző azt jelenti: „Nem kérek cserét.” 
• A földre dobott törölköző azt jelenti: „Törölköző cserét kérek.”

Ruhatisztítás:
Szállodánk mosatást is vállal. Ár listánk minden szobában meg-
található, szennyes zsákot recepciónktól kérhet. Kérjük, hogy a 
szennyest a kitöltött mosodai ár listával együtt adja le a recep-
ción. Hétköznapokon 9 óra előtt leadott ruhákat még aznapra, 
a később leadottakat pedig másnapra tudjuk biztosítani Önök-
nek. Hétvégén és ünnepnapokon a szolgáltatás nem elérhető.

Programlehetőségek, jegyek megvásárolhatók a 
recepción: 
• Városnéző túrák 
• Parlament látogatás 
• Vacsora & Hajózás 
• Dunakanyar túra 
• Folklór programok 
• Fürdő belépőjegyek 
• Dunai hajózás 
•Ebéd és vacsora asztalfoglalás lehetséges bármelyik étte-
rembe a recepción. 

Tűzvédelmi előírás 
Tilos dohányozni az egész épületben, ennek a megszegéséért 
50 Euro kártérítést terhelünk fel. A tűzesetek elkerüléséhez az 
alábbi előírások betartása szükséges: Tűz esetén riasszon és 
a tűz helyét azonnal jelentse! (tel.: 111) Kövesse a személyzet 
utasítását és őrizze meg a nyugalmát! Tájékozódjon a lépcső-
ház és a vészkijáratok helyzetéről, a tűzoltó készülék hollétéről. 
Fokozottan tűz és robbanásveszélyes anyagot ne vigyen be a 
szobájába! Folyamatos riasztás esetén kérjük, a szobát azon-
nal elhagyni!

SZOBÁK ELFOGLALÁSA

14:00 órától
SZOBÁK ELHAGYÁSA

11:00 óráig

REGGELI IDŐPONTJA

07:00-10:00 
 -1 emelet
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