
GUEST DIRECTORY

WELCOME TO PROMENADE CITY HOTEL!

Promenade City Hotel / 1052 Budapest, Váci street 22. / www.promenadehotel.hu

Complimentary services
• WIFI access
• 24 hours reception
• Up to date information, brochures about Budapest and 

Hungary
• On demand baby room setup
• Luggage room
• Wake up service
• Central safe in the reception (Please note, that our hotel 

can only take responsibility for valuables deposited in the 
central safe at the reception)

• Laptop size safe in the rooms
• Local and national TV channels
• Large bottled water
• Hairdryer
• Adjustable air conditioning in the room, suitable for hea-

ting and cooling as well
• Shoe cleaning machine in the lobby
• Shower gel/ shampoo
• Vanity kit
• Shoehorn
• Extra pillow

Complimentary services, upon request
• Shaving kit
• Dental set
• Bathrobe
• Slippers
• Pillow menu
• International converters for charging devices
• Baby cot
• Umbrella

Payable services
• Spare bed
• Taxi service
• Airport transfer
• Laundry service
• Sightseeing programmes
• Budapest Card 24h/48h/72h
• Secured parking 30 m from the hotel – No our parking lot, 

recommended only.
• Bike rental

Telephone
• Domestic calls: first dial a 9 and then the phone number
• Reception: 0
• Between hotel rooms: „Room number”
• Foreign calls: first dial a 9 and then the country code and 

the phone number
Phone calls are charged automatically to the room bill.

Housekeeping
We clean the rooms daily between 8 am and 4 pm. If you do 
not wish the procedure to take place, please hang the ’Do not 
disturb’ sign on your door knob. During your stay we change 
the linen in your room every 3 days. In case of using the ’Do 
not disturb’ sign, we will attempt the linen change the next 
day. Upon request, the service is available every day.

We can all help to protect the environment by conserving 
water. You can help us by indicating if you are prepared to 
reuse your towels. Please make your own decision: 
• Towels put back on the towel rail means you will use them 
again. 
• Towels thrown on the floor means you want them to be 
replaced.

Laundry service
We provide laundry services. To use the services, please fill out 
the price list, which can be found in your room with the laundry 
bags. We can provide the freshly cleaned clothes for the fol-
lowing day. The service is not available on the weekends.

Ironing
An ironing room can be found on the ground floor.

Programmes - buy your ticket at the reception
• Sightseeing tours
• Parliament tours
• Dinner & Cruise
• Danube bend tour
• Folklore package
• Thermal bath tickets
• Danube cruises
• Lunch & Dinner reservations to any restaurant are possib-

le at the Reception desk

Fire Procedure
Smoking is prohibited in the entire Hotel, in case we experi-
ence the opposite we charge 50 Euro penalty fees.To avoid 
fire please keep the following rules: alarm in case of fire and 
report the place of fire ( phone number: 0) follow the instruc-
tions of the staff and keep calm, inquire about the position of 
the staircase and emergency exit and the fire- fighting equip-
ment. Do not take increased flammable and explosive ma-
terials into your room. Do not leave the television set turned 
on without supervision. At continuous alarm please leave the 
room immediately! 

CHECK IN TIME

from 14:00

CHECK OUT TIME

until 11:00

BREAKFAST TIME

on weekdays 7 AM-10 AM
on weekends 7 AM-10:30 AM

level 6

WIFI ACCESS / PASSWORD

PROMENADE /  
promenad2guest



SZOBAI TÁJÉKOZTATÓ 

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET A PROMENADE CITY HOTEL-BEN!

Promenade City Hotel / 1052 Budapest, Váci utca 22. / www.promenadehotel.hu

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
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