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MELLOW MOOD GROUP
Company Information / Cé ginformáció

T

he company proﬁle of Mellow Mood Group, originally
focusing on the operation of youth hostels and hotels in
Budapest, has developed over the years into a complex network of diﬀerent businesses. This includes a portfolio of accommodation ranging from hostels to 3-, 4- and 5-star hotels
and including the ﬁrst 4-star fashion hotel abroad. “Although
we still achieve our main successes in tourism, our range of
enterprises have expanded in the past years. We believe that
good business results are based on mutually advantageous
business relationships, and for this reason we are always
opened to any new ideas in connection with our properties
or any future businesses.”

A

Mellow Mood Group, az eleinte budapesti szállodák és ifjúsági szálláshelyek üzemeltetésével foglalkozó vállalkozás,
napjainkra egy számos tevékenységet koordináló cégcsoporttá nőtte ki magát. Szálláshely portfóliója a hosteltől kezdve a
3- és 4-csillagos kategórián át az 5-csillagos szállodáig terjed,
és külföldön is megnyitotta első négycsillagos fashion szállodáját. „A turisztikai szolgáltatások mellett a tevékenységi körök
száma folyamatosan bővült az elmúlt években. Úgy gondoljuk, hogy jó eredményeink alapja a kölcsönös előnyökkel járó
üzleti kapcsolat; így mindig nyitottak vagyunk az új ötletekre
létesítményeinkkel vagy jövőbeli terveinkkel kapcsolatban.”

ZUHAIR AWAD & SAMEER HAMDAN
CEOs of Mellow Mood Group
A Mellow Mood Group ügyvezető igazgatói
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MELLOW MOOD GROUP

FASHION HOTELS
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MELLOW MOOD HOTELS
Hotel Brands

LUXURY HOTELS

CONGRESS HOTELS

FASHION HOTELS

CITY HOTELS

TOP HOSTELS

Luxury Hotels brand name means
absolute luxury, unique style and
worldly elegance in the ﬁve star
category.

Congress Hotels brand combine
quality with 21st century facilities
both in accommodation and in
their conference and convention
section.

The main characteristics of the
brand „Fashion Hotels” are the
unique elegance, modern technical
solutions & central location.

The 3-star hotels of the City Hotels
brand guarantee comfort, familiar
atmosphere and a warm welcome.

The trademarks of the downtown
hostel of the Top Hostels brand are:
quality, comfort, cleanliness and affordable prices.

A Luxury Hotels márkanév kényeztető luxust, kiﬁnomult stílust és
nagyvilági eleganciát képvisel az
ötcsillagos szálloda kategóriában.

1 BUDDHABAR HOTEL BUDAPEST
KLOTILD PALACE

A Congress Hotels brand a XXI.
századi elvárásokat és minőséget
ötvözi mind szálláshely szolgáltatásban, mind pedig konferencia- és
rendezvényszervezésben.

2 EXPO CONGRESS HOTEL

A Fashion Hotelek körébe tartozó
négycsillagos szállodák főbb ismertetőjegyei a könnyed elegancia, a
modern technikai megoldások és a
központi elhelyezkedés.

3 ATRIUM FASHION HOTEL

HOTEL BRANDS

9 ATLAS CITY HOTEL

4 BUDA CASTLE FASHION HOTEL

10 BAROSS CITY HOTEL

5 ESTILO FASHION HOTEL

11 COSMO CITY HOTEL

6 LA PRIMA FASHION HOTEL BUDAPEST

12 PROMENADE CITY HOTEL

7 LA PRIMA FASHION HOTEL VIENNA

13 STAR CITY HOTEL

8 MIRAGE FASHION HOTEL

4

A City Hotelek körébe tartozó háromcsillagos szállodák egyediségük mellett garantálják a kényelmet, a családias hangulatot és a
szívélyes fogadtatást.

A Top Hostels brandhez tartozó
belvárosi ifjúsági szálláshely védjegyei a minőség, a kényelem, a tisztaság és a megﬁzethetőség.

14 MARCO POLO TOP HOSTEL
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BUDDHA BAR
H otel Budap es t K lotild Palace

B

uddha-Bar Hotel Budapest Klotild Palace, ﬁrst 5-star property of Mellow Mood Group is part of the famous Buddha-Bar
concept. The exceptional hotel is located in the downtown.
The combination of the modern Asian-colonial interior and a
historical palace recieved the Best International Hotel Interior
Award. The hotel features 102 ﬁrst-class rooms including 27
suites. The state-of-the-art conference facilities and the high
quaity catering services satisfy the highest demands. The
Buddha-Bar Restaurant, Bar & Lounge is celebrated for it’s
Asian-fusion kitchen and authentic Buddha-Bar DJ music. The
Buddhattitude Spa with its various tailor-made treatments is a
perfect place to smooth all senses.

A

felújított Klotild Palotában, a belváros szívében kapott
helyet a Mellow Mood Group első ötcsillagos szállodája, a
Buddha-Bar Hotel Budapest Klotild Palace. A szálloda 102 szobája és lakosztálya a high-end luxust vegyíti a teljes kényelemmel. A kortárs ázsiai-koloniális enteriőr és a történelmi palota
ötvözete elnyerte a Best International Hotel Interior díjat. A
modern rendezvénytermek és a magas szintű vendéglátás a
sikeres rendezvények biztosítékai. A Buddha-Bar Étterem, Bar
& Lounge ázsiai fúziós konyhájáról és egyedi Buddha-Bar zenéjéről ismert. A meghitt hangulatú Buddhattitude Spa személyre szabott kezeléseivel biztosítja a test és a lélek kikapcsolódását.

H-1052 Budapest, Váci utca 34.
GPS: 47.492624, 19.053259
Tel.: +36 1 799 7300 · Fax: +36 1 799 7301
info@buddhabarhotel.hu
www.buddhabarhotel.hu
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LUXURY HOTELS

Not jus t another hotel…
it ’s a lifest yle

FASHION HOTELS
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BUDDHA BAR
Restaurant, Bar & Lounge

A

fter Paris, Dubai and Monte Carlo the world famous
Buddha-Bar Restaurant in Budapest – with direct access
from Váci street – invites you to taste a bit of Asia discovering
the uncomperable ﬂavours of Subtle Paciﬁc Rim cuisine. Take
an odyssey throughout Chinese, Thai, Indian, Japanese gastronomy and enjoy the unique fusion, with a touch of French
cuisine. The stylish oriental themed interior complements the
wonderful dishes aﬃliating traditional & modern design. The
enormous golden Buddha statue is the center and soul of the
place. Savour the authentic Buddha-Bar experience in the
luxurious mezzanine Bar & Lounge with dedicated cocktail
creations. Resident DJs playing the famous Buddha-Bar Compilations are the guarantee of the unexcelled atmosphere.

A

Buddha-Bar étterem Párizs, Dubai és Monte Carlo után a
szállodával egy időben, 2012-ben nyílt meg Budapesten.
A hazai közönség és az idelátogató külföldiek körében egyaránt népszerű Buddha-Bar étterem és a felette található Bar &
Lounge a Váci utca felől közelíthető meg. A hatalmas Buddha
szobor, a pán ázsiai konyha (kínai, thai, indiai, japán) fúziója, valamint az egyedi Buddha-Bar sushi kínálat szimbolizálja a hely
szellemiségét. A Buddha-Bar Lounge minden érzékre ható környezete, egyedi zenei világa és páratlan ízvilágú koktélkreációi
miatt kihagyhatatlan.

H-1052 Budapest, Váci utca 34.
GPS: 47.492624, 19.053259
Tel.: +36 1 799 7302 · Fax: +36 1 799 7301
info@buddhabarhotel.hu
www.buddhabarhotel.hu
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LUXURY HOTELS

It ’s all about the Eater tainment

FASHION HOTELS
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ATRIUM
Fashion Hotel

T

he Atrium Fashion Hotel is a chic 4-star hotel in the centre of Budapest, blending the classy interior design with
a vibrant mix of colours. The hotel oﬀers a unique lodging
experience just a one-minute walk from Blaha Lujza square.
Besides being easily accessible from the main roads the hotel
has good connection to the public transport system. The wellequipped 57 rooms are representing a relaxing and residential
environment, mostly facing the bright atrium and the grand
special clock on its wall. The business corner and the boardroom for 10 people is ideal for those who have to stay in the
business circulation during their trip.

A

négycsillagos Atrium Fashion Hotel Budapest belvárosában, a stílusos belsőépítészeti kialakításokat a vibráló
színekkel ötvözi, hogy egyedülálló szállásélményt kínáljon
mindössze egy perces sétára a Blaha Lujza tértől. Könnyű
megközelíthetőségével a szálloda kiváló tömegközlekedési lehetőségekkel rendelkezik. 57 kényelmes szobájának többsége
a világos belső átriumra nyílik, és a hatalmas különleges órára
tekint. Az üzleti sarok és a 10 fős tárgyalóterem ideális azok
számára, akik utazásuk alatt is benne szeretnének maradni az
üzleti körforgásban.

H-1081 Budapest, Csokonai utca 14.
GPS: 47.496058, 19.072436
Tel.: +36 1 299 0777 • Fax: +36 1 215 6090
E-mail: info@hotelatrium.hu
Web: www. hotelatrium.hu
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FASHION HOTELS

Stay in St yle

FASHION HOTELS
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BUDA C ASTLE
Fashion Hotel

T

he unique charm and elegance of the trendy 4-star Buda
Castle Fashion Hotel captures modernity in a traditional
atmosphere in the royal district of Budapest, part of the
UNESCO World Heritage. It is a small pearl in the Castle area
with 25 particularly spacious rooms. Superior & Duplex Rooms,
Junior Suites & Suites oﬀer intimacy and relaxation featuring
elegant interior design and a range of the latest hotel facilities.
The historical 14th century building is set around a scenic
garden courtyard with mature trees creating a very pleasant
atmosphere. It is an ideal place for enjoying delicious cocktails
from the hotel’s Café & Bar. An ancient cellar giving a piece of
history is perfect for wine tastings and special occasions.

A

z UNESCO Világörökség részét képező Budai Várnegyedben található 4-csillagos Buda Castle Fashion Hotel egyedi
stílusa és kiﬁnomultsága kitűnően ötvözi a modern eleganciát
a tradicionális környezettel. A szálloda 25 különösen tágas szobájával apró ékszerdoboz a királyi várkerületben. A Superior és
Duplex szobák, Junior Lakosztályok és Lakosztályok tökéletes
kikapcsolódást biztosítanak az elegáns belső dizájnnak és a
legmodernebb szállodai szolgáltatásoknak köszönhetően. A
14. századi épület által körbeölelt festői kert tökéletes helyszín
egy hűsítő koktél elfogyasztására a Café & Bár italválasztékából. A szálloda alatt húzódó történelmi pincehelyiség kitűnő
helyszínül szolgál borkóstolókhoz és egyéb rendezvényekhez.

H-1014 Budapest, Úri utca 39.
GPS: 47.502228,19.031003
Tel.: +36 1 224 7900 · Fax: +36 1 201 4903
info@budacastlehotel.eu
www.budacastlehotel.eu
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A Tr e n d y H o t e l L i f e s t y l e

FASHION HOTELS
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ESTILO
Fashion Hotel

T

he 4-star Estilo Fashion Hotel represents a sensuous vision
of colourful diversity of the 21st century design and the
urban style in a nicely renovated building. The hotel is located
in the main pedestrian street of Budapest only a few steps
away from the popular food market, the Great Market Hall and
many famous fashion shops and restaurants. Blue, red and
white colours give the emotion of refreshness in a nice and
modern environment of the 70 rooms and the conference
room where any kind of event can be successful for up to 45
persons.

A

4-csillagos Estilo Fashion Hotel érzéki vízióját kínálja a
színek változatosságának, mely a 21. századi dizájnt és a
városi stílust testesíti meg egy gyönyörűen felújított épületben. A szálloda Budapest elsőszámú sétálóutcáján, mindöszsze néhány lépésnyire található a kedvelt élelmiszerpiactól, a
Nagyvásárcsarnoktól és számos ismert divatüzlettől és étteremtől. A kék, piros és fehér színek a frissesség érzését keltik a
modern környezetben, mely a 70 szobát és a konferenciatermet jellemzi, amely megfelelő helyszínt kínál bármely típusú
rendezvényhez 45 fős létszámig.

H-1056 Budapest, Váci utca 83.
GPS: 47.488087 E>19.057248
Tel.: +36 1 799 7170 · Fax: +36 1 799 7180
info@estilohotel.hu
www.estilohotel.hu
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FASHION HOTELS

Colour ful Hospitality

FASHION HOTELS
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L A PRIMA
Fashion Hotel Budap est

I

deally located in the city centre, only a few steps from the
main pedestrian street of Budapest and the Danube bank,
the 4-star La Prima Fashion Hotel Budapest is the place where
youthful momentum meets modern elegance. The 80-room
hotel rightly represents the Fashion Hotels brand, the harmony of beige and turquoise is only broken by Florentine lilies
on the walls and carpets. As a unique element of the rooms
televisions are built in the mirror. The nice breakfast room offering sumptuous buﬀet breakfast, the ﬁtness room and the
lobby bar make the stay perfect.

I

deális elhelyezkedéssel mindössze néhány lépésre Budapest
elsőszámú sétálóutcájától és a Duna-parttól található a 4-csillagos La Prima Fashion Hotel Budapest, a ﬁatalos lendület és
a modern elegancia találkozásának helyszíne. A 80 szobás
szálloda méltán képviseli a Fashion Hotels brandet, a bézs és
türkiz harmóniáját a ﬁrenzei liliom mintája töri meg a falakon
és a szőnyegeken. A szobák egyedi kialakításaként a televízió
a szobai tükrökbe lett beépítve. A kellemes reggeliző helyiség
gazdag kínálatú büféreggelije, a ﬁtness terem és a hallban található bár még tökéletesebbé teszik az itt tartózkodást.

H-1052 Budapest, Piarista utca 6.
GPS: 47.4933, 19.0524
Tel.: +36 1 799 0088 · Fax: +36 1 799 0080
info@laprimahotel.hu
www.laprimahotel.hu
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FASHION HOTELS

Where St yle Lives
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L A PRIMA
Fashion Hotel V ienna

A

s the ﬁrst property of Mellow Mood Group abroad, the
4-star La Prima Fashion Hotel Vienna, located in a charming building from the 19th century, combines fresh elegance
with Hungarian hospitality. The hotel is situated in the heart
of the Austrian capital in a quiet street only a 15-minute walk
from the famous Opera House and around the corner of the
popular food market, Naschmarkt. The 49 variable rooms, the
cozy breakfast lounge & bar, the terrace courtyard, the practical conference room and the business corner ensures the
perfect place in Vienna for business as well as leisure travellers.

A

Mellow Mood Group első külföldi szállodájaként a bécsi
4-csillagos La Prima Fashion Hotel Vienna, mely egy elbűvölő 19. századi épületben található, a friss eleganciát ötvözi
a magyar vendégszeretettel. A szálloda az osztrák fővárosban
egy csendes utcában található mindössze 15 perces sétára a
híres Operától, a kedvelt élelmiszerpiac, a Naschmarkt közelében. A 49 változatos szoba, a hangulatos reggeliző helyiség és
bár, a belső udvar, a praktikus rendezvényterem és az üzleti sarok kellemes tartozkodást biztosít mind az üzleti, mind pedig a
szabadidős céllal Bécsbe érkezők részére.

A-1050 Vienna, Schönbrunner Str. 41.
GPS: 48.192709, 16.357493
Tel.: +43 1 89 065 89 · Fax: +43 1 89 065 92
sales@laprimahotel.at
www.laprimahotel.at
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FASHION HOTELS

St yle without Boundaries

FASHION HOTELS
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MIR AGE
Fashion Hotel

S

etting in an eclectic-style charming villa from the 19th century, the elegant 4-star Mirage Fashion Hotel oﬀers 36 classical English style guest rooms and a luxury suite with state-ofthe-art elements and modern furnishing. Most of the rooms
and the summer terrace of Mirage Café & Bar are overlooking
the City Park and one of Budapest’s main symbols, the majestic Heroes’ Square. Not only leisure travellers can enjoy the hotel services, but thankful to the conference room and catering
of the hotel it is an ideal place for meetings and events as well.

E

gy eklektikus stílusú 19. századi villában található az elegáns
4-csillagos Mirage Fashion Hotel, mely 36 klasszikus angol
stílusú szobát és egy modern berendezésű luxuslakosztályt
kínál. A szobák többsége és a Mirage Café & Bar nyári terasza is a Városligetre, valamint Budapest egyik legismertebb
szimbólumára, a csodálatos Hősök terére tekint. Nem csupán
a szabadidős célú vendégek élvezhetik a szálloda által kínált
szolgáltatásokat, a konferenciateremnek és a vendéglátásnak
köszönhetően a Mirage Fashion Hotel ideális választás rendezvények és konferenciák esetén is.

H-1068 Budapest, Dózsa Gy. út 88.
GPS: 47.5133657, 19.078173
Tel.: +36 1 462 7070 · Fax: +36 1 462 7077
info@miragehotel.hu
www.miragehotel.hu
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FASHION HOTELS

Elegance & Comfort

FASHION HOTELS
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E XPO
Congress Hotel

T

he 12-ﬂoor-high Expo Congress Hotel with its 360˚ panorama over the Hungarian capital is situated next to the
main entrance of Hungexpo Budapest Fair Centre. 160 stylishly-decorated comfortable rooms, a modern restaurant with
summer terrace, spa & ﬁtness facilities (gym, sauna, steambath,
jacuzzi, terraces), high-tech conference facilities and the beautiful Sky Bar on the 12th ﬂoor with a stunning view ensure a
pleasant stay in this 4-star hotel.

A

12 emelet magas négycsillagos Expo Congress Hotel – 360
fokos panorámával a magyar fővárosra – a Hungexpo Budapest Vásárközpont főbejárata mellett található. A 160 stílusosan berendezett és kényelmes szoba, a modern étterem
nyári terasszal, a spa & ﬁtness szolgáltatások (edzőterem, szauna, gőzkabin, jacuzzi, napozóteraszok), a modern konferencia
részleg és a lélegzetelállító kilátást nyújtó Sky Bar garantálja a
kellemes itt tartózkodást.

H-1101 Budapest, Expo tér 2.
GPS: 47.491619, 19.123636
Tel.: +36 1 263 6800 · Fax: +36 1 263 6801
info@expohotel.hu
www.expohotel.hu
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CONGRESS HOTELS

21th C e n t u r y A c c o m o d a t i o n

FASHION HOTELS
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ATL AS
Cit y Hotel

T

rue comfort, good prices and ideal location represent the
3-star Atlas City Hotel situated only 600 m far from Blaha
Lujza square, one of the main public transport hubs in Budapest and only 50 metres from the new Metro line (M4) station.
The family-friendly hotel oﬀers rooms ideal for families or small
groups and some rooms are furnished with hydromassage
tubs which are popular among couples being on honeymoon.
The rich buﬀet breakfast, the secure parking, the Lobby Bar
and a range of convenient 3-star hotel services make the hotel
a perfect choice.

V

alódi kényelem, jó árak és ideális elhelyezkedés jellemzik
a 3-csillagos Atlas City Hotelt mindössze 600 m távolságra a Blaha Lujza tértől, Budapest egyik legfontosabb tömegközlekedési csomópontjától és 50 méterre az új metróvonal
(M4) egyik megállójától. A családbarát szálloda egyes szobái
ideálisak családok vagy kisebb csoportok számára, néhány
pedig hidromasszázs kádjával kedvelt a nászutas párok között. A gazdag büféreggeli, az őrzött parkoló, a Lobby Bár és a
háromcsillagos szolgáltatások teljes palettája teszi a szállodát
tökéletes választássá.

H-1081 Budapest, Népszínház u. 39-41.
GPS: 47.49447,19.078372
Tel.: +36 1 299 0256 · Fax: +36 1 299 0255
info@atlashotel.hu
www.atlashotel.hu
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CITY HOTELS

The Hotel with a Heart

FASHION HOTELS
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BAROSS
Cit y Hotel

T

he 3-star family friendly Baross City Hotel is located just
minutes from Keleti International Railway Station and offers elegantly furnished rooms and spacious, well equipped
apartments. Its cozy inner courtyard ensures peaceful relaxation in the bustling city centre, while the comprehensive public transportation network enables guests to getting around
in Budapest in a quick and easy way. The professional staﬀ
guarantees excellent hotel service to make your stay most
memorable.

A

Keleti pályaudvar közvetlen közelében található háromcsillagos, családbarát Baross City Hotel ízlésesen berendezett szobákkal és tágas, jól felszerelt apartmanokkal várja
vendégeit. A szálloda hangulatos belső udvarával kellemes kikapcsolódást biztosít a nyüzsgő belvárosban, miközben kiváló
tömegközlekedési hálózattal kacsolódik a történelmi városközponthoz, így Budapest nevezetességei könnyen és gyorsan megközelíthetők. A színvonalas szállodai szolgáltatásokról
professzionális személyzet gondoskodik, felejthetetlenné téve
az itt tartózkodás minden pillanatát.

H-1077 Budapest, Baross tér 15.
GPS: 47.5005, 19.0813
Tel.: +36 1 461 3010 · Fax: +36 1 343 2770
info@barosshotel.hu
www.barosshotel.hu
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CITY HOTELS

Comfort & Harmony

FASHION HOTELS
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COSMO
Cit y Hotel

T

he 3-star Cosmo City Hotel, located in the southern part
of the main pedestrian street with its vibrating colours is
a trendy and fashionable point close to the major tourist attractions and the Great Market Hall. Each of the 36 cosy, wellequipped rooms provides comfortable relaxation and the
feeling of the cosmopolitan lifestyle.

A

3-csillagos Cosmo City Hotel, mely Budapest legismertebb sétálóutcájának déli részén található, vibráló színeivel
egy trendi és divatos pontot jelent a legfőbb turistalátványosságok és a Nagyvásárcsarnok közelében. A szálloda mind a 36
kényelmes, jól felszerelt szobája kellemes kikapcsolódást kínál
a cosmopolita életérzés mellett.

H-1056 Budapest, Váci utca 77.
GPS: 47.4886, 19.0568
Tel.: +36 1 799 0077 · Fax: +36 1 799 0070
reception@cosmohotel.hu
www.cosmohotel.hu
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CITY HOTELS

Urban St yle, Vibrating Colours

FASHION HOTELS
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PROMENADE
Cit y Hotel

T

o feel the pulsating city the 3-star superior Promenade
City Hotel is a perfect choice, situated in the middle of
Váci street surrounded by Hungarian, Italian and other famous
restaurants, fashion shops and cultural attractions. Guests of
this hotel can be in the centre of everything, but in a unique
and peaceful atmosphere. All windows are soundproofed and
most of them are facing the quiet inner atrium, therefore, the
perfect relaxation is guaranteed.

A

mennyiben a város lüktetését szeretné érezni, a 3-csillagos
Promenade City Hotel a megfelelő választás a Váci utca
közepén, körülvéve magyar, olasz és egyéb híres éttermekkel,
divatüzletekkel és kulturális attrakciókkal. A vendégek a belváros forgatagában, mégis egy egyedülállóan békés környezetben szállhatnak meg. A hangszigetelt ablakoknak köszönhetően, melyek többsége a csöndes belső átriumra nyílik, a
tökéletes kikapcsolódás garantált.

H-1052 Budapest, Váci utca 22.
GPS: 47.494054, 19.052539
Tel.: +36 1 799 4444 · Fax: +36 1 799 4455
info@promenade-hotel.hu
www.promenade-hotel.hu
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CITY HOTELS

Feel the Rhy thm of the City

FASHION HOTELS
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STAR
Cit y Hotel

L

ocated near to the Keleti International Railway Station and
the City Park, the Star City Hotel allows peaceful relaxation and provides easy access to all parts of Budapest. The
Széchenyi Bath and many other attractions are within walking
distance. The 3-star family-friendly hotel oﬀers 48 spacious,
nicely decorated rooms, an intimate lobby bar and a wellequipped, modern meeting room ideal for medium-sized
events in an elegant atmosphere.

A

Keleti Pályaudvar és a Városliget közelében elhelyezkedve
a Star City Hotel a kellemes kikapcsolódás lehetőségét kínálja, miközben a szállodából Budapest bármely része könynyedén megközelíthető. A Széchenyi Fürdő és számos látványosság gyalogosan is könnyen elérhető. A háromcsillagos
családbarát szálloda 48 tágas, ízlésesen berendezett szobát
kínál, meghitt lobby bárral várja a vendégeit, jól felszerelt rendezvényterme pedig elegáns környezetet nyújt közepes méretű rendezvényekhez.

H-1078 Budapest, István utca 14.
GPS: 47.500996,19.083102
Tel.: +36 1 479 0420 · Fax: +36 1 342 4661
info@starhotel.hu
www.starhotel.hu
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CITY HOTELS

Friendly Atmosphere

FASHION HOTELS
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MARCO POLO
Top Ho(s)tel

E

ven if it is a student group or individual travellers, the Marco
Polo Top Ho(s)tel will be perfect for them oﬀering the services of a 2-star hotel on aﬀordable rates. The hostel is perfectly
located in the bar district of Budapest, close to many popular
nightlife venues, in the neighbourhood of some historic Budapest sights and one of the main public transport hubs. The
bright and colourful twin and quadruple rooms are equipped
with TV, telephone and private bathroom, making them ideal
for all generations. The 12-bedded dormitories have special
private arrangement and en-suite bathrooms.

L

egyen szó diákcsoportról vagy egyéni utazókról, a Marco
Polo Top Ho(s)tel tökéletes választás, mely egy 2-csillagos
szálloda szolgáltatásait kínálja elérhető árakon. A hostel központi helyen, Budapest szórakozó negyedében helyezkedik
el, közel számos látványossághoz és az egyik legfőbb tömegközlekedési csomóponthoz. A világos és barátságos kétágyas
és négyágyas szobák televízióval, telefonnal és saját fürdőszobával felszereltek, így ideálisak minden korosztály számára. A
12-ágyas hálótermek pedig szekciókra osztottak és saját fürdőszoba tartozik hozzájuk.

H-1072 Budapest, Nyár utca 6.
GPS: 47.496900, 19.066427
Tel.: +36 1 413 2555 · Fax: +36 1 413 6058
info@marcopolohostel.com
www.marcopolohostel.com
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TOP HOSTELS

Friends, Fun & Comfor table Stay

FASHION HOTELS
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HOTEL FACILITIES /
SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK
Number of rooms / Szobák száma

BUDDHABAR

ATRIUM

BUDA CASTLE

ESTILO

LA PRIMA

LA PRIMA

MIRAGE

HOTEL BUDAPEST

FASHION HOTEL

FASHION HOTEL

FASHION HOTEL

FASHION HOTEL BUDAPEST

FASHION HOTEL VIENNA

FASHION HOTEL

102

57

25

70

80

49

37

Handicapped rooms / Mozgássérült szobák

1

2

0

1

2

2

1

Non smoking rooms / Nemdohányzó szobák

all / összes

all / összes

all / összes

all / összes

all / összes

all / összes

all / összes

Minibar / Minibár















Free in-room coﬀee & tea making facilities /
Ingyenes kávé- és teafőzési lehetőség a szobában















Pillow menu / Párnaprogram















Safe at the reception / Széf a recepción















In-room safe / Szobai széf















Hair dryer / Hajszárító















Telephone / Telefon















free / ingyenes

free / ingyenes

free / ingyenes

free / ingyenes

free / ingyenes

free / ingyenes

free / ingyenes

Conference room / Konferenciaterem















Board room / Tárgyalóterem















Business center















Restaurant / Étterem















Bar / Bár















Fitness & spa / Fitness & Spa















24-hour reception / 24-órás recepció















Night security / Éjszakai biztonsági szolgálat















Transfer services / Transzfer szolgáltatás















Program organization / Programszervezés















Rent a car / Autókölcsönzés















Luggage room / Csomagmegőrzés















Change / Pénzváltás















for extra charge in secured
parking / térítés ellenében a
szálloda környékén

for extra charge in secured
parking / térítés ellenében a
szálloda környékén

for extra charge in secured
parking / térítés ellenében a
szálloda környékén

for extra charge in secured
parking / térítés ellenében a
szálloda környékén

for extra charge in secured
parking / térítés ellenében a
szálloda környékén

for extra charge in secured
parking / térítés ellenében a
szálloda környékén

2

WiFi internet access / WiFi internet kapcsolat

Parking possibility / Parkolási lehetőség
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HOTEL FACILITIES

HOTEL FACILITIES /
SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK
Number of rooms / Szobák száma

EXPO
CONGRESS HOTEL

ATLAS

BAROSS

COSMO

PROMENADE

STAR

MARCO POLO

CITY HOTEL

CITY HOTEL

CITY HOTEL

CITY HOTEL

CITY HOTEL

TOP HOSTEL

160

136

52

36

45

48

47

Handicapped rooms / Mozgássérült szobák

4

0

0

0

1

0

0

Non smoking rooms / Nemdohányzó szobák

all / összes

all / összes

all / összes

all / összes

all / összes

all / összes

all / összes

Minibar / Minibár















Free in-room coﬀee & tea making facilities /
Ingyenes kávé- és teafőzési lehetőség a szobában















Pillow menu / Párnaprogram















Safe at the reception / Széf a recepción















In-room safe / Szobai széf















Hair dryer / Hajszárító



at the reception / a recepción









at the reception / a recepción

Telephone / Telefon













except dormitory r. /kivéve hálótermek

free / ingyenes

free in lobby / lobbyban ingyenes

free / ingyenes

free / ingyenes

free / ingyenes

free / ingyenes

free in public areas / a közösségi
terekben ingyenes

Conference room / Konferenciaterem















Board room / Tárgyalóterem















Business center















Restaurant / Étterem















Bar / Bár















Fitness & spa / Fitness & Spa















24-hour reception / 24-órás recepció















Night security / Éjszakai biztonsági szolgálat















Transfer services / Transzfer szolgáltatás















Program organization / Programszervezés















Rent a car / Autókölcsönzés















Luggage room / Csomagmegőrzés















Change / Pénzváltás















free / ingyenes

for extra charge in secured
parking / térítés ellenében a
szálloda udvarán

for extra charge in secured
parking / térítés ellenében a
szálloda környékén

for extra charge in secured
parking / térítés ellenében a
szálloda környékén

for extra charge in secured
parking / térítés ellenében a
szálloda környékén

for extra charge in secured
parking / térítés ellenében a
szálloda környékén

for extra charge in secured
parking / térítés ellenében a
szálloda környékén

WiFi internet access / WiFi internet kapcsolat

Parking possibility / Parkolási lehetőség

HOTEL FACILITIES
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BUDDHABAR

EXPO

ESTILO

LA PRIMA

LA PRIMA

MIRAGE

STAR

HOTEL BUDAPEST

CONGRESS HOTEL

FASHION HOTEL

FASHION HOTEL BUDAPEST

FASHION HOTEL VIENNA

FASHION HOTEL

CITY HOTEL

7

3 (5)

1

2

1

1

1

Max. capacity / Max. kapacitás

120

310

40

125

40

60

60

Business corner / Business sarok















Multi-lingual secretarial staﬀ upon
request / Igény szerint több nyelven
beszélő személyzet















Buddha-Bar Lounge













Natural light & blackout system / Természetes fény és sötétítési lehetőség















Boardroom / Tárgyalóterem



14 m2, 8 persons / fő





10 m2, 6 persons / fő





WiFi internet / WiFi internet















Projector and screen / Projektor és
vetítővászon















Overhead-projector / Írásvetítő















Flipchart















Air conditioning / Légkondicionálás















Inbuilt screen / Beépített vászon















Audiovisual equipment / Audiovizuális
eszközök















Video conference devices /
Videokonferencia eszközök















Coﬀee break / Kávészünet















Business breakfast, lunch / Üzleti
reggeli és ebéd















Half and full pension / Fél és teljes
panzió















Gala dinner / Gálavacsora















Cocktail party / Koktél Party















CONFERENCE FACILITIES /
KONFERENCIA SZOLGÁLTATÁSOK

CATERING / VENDÉGLÁTÁS

TECHNICAL EQUPIMENT /
TECHNIKAI FELSZERELTSÉG

FEATURES / TULAJDONSÁGOK

Number of the conference rooms /
Konferenciatermek száma

38

Foyer

CONFERENCE FACILITIES

MEETING ROOM CAPACITIES
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MEETING ROOM CAPACITIES (room / persons) / KONFERENCIA TEREM KAPACITÁS (terem / fő)
FLOORSPACE
ALAPTERÜLET (m2)

THEATRE
SZÍNHÁZ

CLASSROOM
ISKOLA

USHAPE
UALAK

BOARDROOM
TÁRGYALÓ

BANQUET
BANKETT

BLOCK
TÖMB

CABARET
KABARÉ

COCKTAIL
KOKTÉL

Nirvana

30

30

21

13

18

24

18

14

30

Karma

30

30

21

13

18

24

18

14

30

Zen

30

30

21

13

18

24

18

14

30

Nirvana, Karma, Zen

90

90

72

42

54

60

54

42

90

Buddha-Bar Restaurant

200

150

–

–

–

120

–

49

150

Buddha-Bar Lounge

220

–

–

–

–

130

–

–

200

Siddharta Cafe 1

65

–

–

–

24

45

24

–

60

Siddharta Cafe 2

74

–

–

–

24

45

24

–

70

Passage

85

–

–

–

–

–

–

–

90

Lobby Bar

140

–

–

–

–

–

–

–

120

Zen Garden

120

–

–

–

–

–

–

–

60

Klotild Bar & Lounge

190

–

–

–

–

70

–

–

150

Expo Congress Hotel

Buddha-Bar Hotel Budapest
Klotild Palace

MEETING ROOM
KONFERENCIATEREM

Sangha

65

60

44

30

36

50

36

35

60

Congress

100

110

60

36

–

80

60

48

70

Expo 1

50

50

27

21

–

30

30

18

35

Expo 2

50

50

27

21

–

30

30

18

35

Expo 1 & 2

100

100

60

36

–

80

60

48

70

Sky 1

50

50

27

21

–

30

30

18

35

Sky 2

50

50

27

21

–

30

30

18

35

Sky 1 & 2

100

100

60

36

–

80

60

48

70

Boardroom

14

Sky Bar
Estilo Fashion Hotel
La Prima Fashion
Hotel Budapest

40

8 persons in block style / 8 fős tárgyalóterem

100 (85)

45 persons seated + 20 persons on foot / 45 fő ültetve + 20 fő állva

47

45

30

20

–

30

24

–

–

Meeting Room 1

97

88

48

22

–

64

28

–

–

Meeting Room 2

46

35

20

14

–

24

20

–

–

La Prima Fashion Hotel Vienna

45

35

25

15

–

–

–

Mirage Fashion Hotel

56

40

30

20

–

30

25

–

–

Star City Hotel

70

60

40

30

–

50

34

–

–

MEETING ROOM CAPACITIES

MELLOW MOOD HOTELS
Vörösmarty tér 5., 1051 Budapest, Hungary · Tel.: + 36 1 413 2062 · Fax: +36 1 321 4851
sales@mellowmoodhotels.com · www.mellowmoodhotels.com

