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Díjmentes szállodai szolgáltatások 
• Wifi hozzáférés
• 24 órás recepció
• Naprakész információs anyagok Budapestről, a térségről
• Családbarát szolgáltatások
• Csomagszoba
• Központi széf a recepción (szállodánk, csak a recepció köz-

ponti széfjében elhelyezett értékekért vállal felelősséget)
• Privát szobai széf
• Magyar és nemzetközi csatornák
• Víz bekészítés
• Hajszárító
• A szobában egyénileg beállítható, fűtésre és hűtésre egy-

aránt alkalmas légkondicionáló berendezés
• Cipőtisztítógép a lobbyban
• Tusfürdő, sampon
• Pipere szett
• Cipőkanál
• Extra párna

Díjmentes, kérésre elérhető szállodai szolgáltatások
• Borotválkozó szett
• Fogmosó szett
• Köntös
• Papucs
• Párna választék
• Elektronikai eszközök töltéséhez használható, nemzetkö-

zi adapterek 
• Babaágy
• Esernyő

Nem díjmentes szállodai szolgáltatások 
• Pótágy
• Taxi rendelés
• Repülőtéri transzfer
• Mosatás
• Városnéző programok
• Budapest kártya
• Őrzött parkolási lehetőség mindössze 30 m-re a szállodá-

tól- Csak ajánlott szolgáltatás
• Kerékpárbérlés

Telefon 
• Belföldi hívás: 9-es gomb, majd a kívánt telefonszám
• Recepció: 0
• Szobák között: Szobaszám
• Külföldi hívás: 9-es gomb, majd az ország hívószáma és a 

kívánt telefonszám
A szállodán kívüli hívások díját automata számlázza,  
melyet a recepción szíveskedjenek kiegyenlíteni.

Takarítás
A szobákat naponta takarítjuk, reggel 8 és 4 óra között. Ha 
nem szeretné igénybe venni a szolgáltatást, kérjük akassza 
ki kilincsére a ’ Kérem, ne zavarjanak’ táblát. Itt tartózkodá-
suk alatt 3 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 és a szennyeszsák min-
den szobában megtalálható. Kérjük, hogy a szennyest a kitöltött 
mosodai ár listával együtt adja le a recepción. Hétköznapokon 
9 óráig leadottakat másnap délelőtt tudjuk visszaszolgáltatni. 
Hétvégén a szolgáltatás nem elérhető.

Vasalás
Szállodánkban a földszinten vasalószoba áll a vendégek  
rendelkezésre.

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 

étterembe a recepción

Tűzvédelmi előírás 
Tilos dohányozni az egész épületben, ennek megszegéséért 
50 EUR kártérítést terhelünk fel. A tűzesetek elkerüléséhez az 
alábbi előírások betartása szükséges: Tűz esetén riasszon és 
a tűz helyét azonnal jelentse! ( tel: 0) Kövesse a személyzet uta-
sítását és őrizze meg a nyugalmát! Tájékozódjon a lépcsőház 
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

hétköznap 07:00-10:00 
hétvégén 07:00-10:30

6. emelet

WiFi HOZZÁFÉRÉS / JELSZÓ

PROMENADE /  
promenad2guest


