Welcome

Budapest is one of the most beautiful cities of the world
where the freshness of the East and the luster of the West
meet on both riversides of the majestically flowing Da
nube. Prestige Hotel Budapest welcomes you in a real
cosmopolitan, pulsing milieu, at the same time offering
peace and intimate retirement, just in the heart of the
city centre. Timeless elegance tailored for the de
mands of our time; exceptional combination
of magnificent architecture and divine cui
sine, in perfect harmony.

Köszöntő

Budapest a világ egyik legszebb városa,
ahol a kelet frissessége és a nyugat csillogása
a méltóságteljesen hömpölygő Duna két part
ján találkozik. Az igazi kozmopolita, lüktető mi
liőbe illeszkedő, mindemellett nyugalmat és meghitt,
békés visszavonulást is lehetővé tevő Prestige Hotel Bu
dapest köszönti Önt a belváros szívében. Időtlen elegan
cia a mai kor igényeire szabva; csodálatos építészet és fen
séges ételek kivételes együttese tökéletes harmóniában.

Hotel

Prestige Hotel Budapest opened its doors in April 2015 with
a vision to reinstate the gloriously opulent times of peace be
fore the First World War. The design of the hotel is a special
alloy of timeless elegance and Hungarian hospitality, situa
ted in a quiet side-street just a few meters from the river Da
nube, a stone’s throw away from the Hungarian Parliament
building, the St. Stephen Basilica and the Chain Bridge.

A Prestige Hotel Budapest 2015 áprilisában
nyitotta meg kapuit, miliőjével visszaidézve
a boldog békeidők hangulatát. A szálloda kialakítása
az időtlen elegancia és a magyar vendégszeretet külö
nös együttállásának jegyében valósult meg, mindössze pár
lépésnyire a Dunától, kőhajításnyira a magyar parlament
épületétől, a Szent István-bazilikától és a Lánchídtól.

Száoda

Design

The interior design brilliantly combined vintage style with
modernity, classic peacetime elegance and the latest techni
cal achievements regarding design and furnishing through
out both the rooms and common areas. The rooms are dom
inated by IPE Cavalli furniture, Masiero Luxury chandelier
decorated with Swarovski crystals, handpainted English silk
wallpaper, with a floor covering strewn with bronze grains
and premium quality Harlequin Leonida Velvet textiles.

Stílus

A belsőépítészek kiválóan ötvözik a vintage stílust a moder
nitással, a klasszikus, békebeli eleganciát a legújabb techni
kai vívmányokkal a szobák és a közös terek kialakításánál,
berendezésénél egyaránt. IPE Cavalli bútorok, Swarovski
kristályokkal díszített Masiero Luxury csillárok, kézzel fes
tett angol selyemtapéták, bronzszemcsékkel végighintett
padlóburkolat, prémium minőségű Harlequin Leonida
Velvet textilek uralják a teret, és kényeztetik a szemet.

Building

The downtown building, reflecting authentic upper-class
elegance, was built in the 19th century, based on the plans
of József Hild, the most creative architect of the Hunga
rian neoclassicism and reform period. After a long period
of renovation the hotel offers 21st century services to a
high standard, beside bourgeois milieu. The typical Aus
tro-Hungarian Monarchy character was kept, with the
rooms facing a six-story inner floor which offers an
impressive view of the special inner space.

A 19. századi nagypolgári épület Hild Jó
zsef munkáját dicséri, aki a reformkor és a
klasszicizmus legnagyobb építészeként vonult
be kultúrtörténetünkbe. Az épület egy hosszabb
folyamat során megújult, és mostanra a polgári vonáso
kat megtartva 21. századi szolgáltatásokat kínál. A szálloda
különlegessége, hogy kialakításakor megőrizték az épület
tipikus monarchiabeli karakterét, így a szobák hat emelet
magasságig a belső körfolyosókra néznek, impozáns rálátást
kínálva a különleges belső térre.

Épület

Rooms

The 85 vintage styled rooms come equipped with
high quality furniture and were created in four cate
gories transmitting harmony and fine elegance, satisfy
ing the high expectations of our guests. With pastel and
gold colours offering a subtle touch of vintage, and light pat
terns and ornaments making the rooms feel cosy.

Szobák

• 45 Standard • 19 Deluxe • 8 Executive • 13 Suite

A minden igényt kielégítő,
változatos kialakítású, minő
ségi bútorokkal felszerelt vintage stílusú szobák harmóniát
és finom eleganciát sugároznak. A szálloda 85 szobája négy
szobatípusban fogadja vendégeit. A bensőséges hangulatot
teremtő pasztell és arany színek, a világos árnyalatok és díszí
tések teszik szobáinkat igazán otthonossá.
• 45 Standard • 19 Deluxe • 8 Executive • 13 Lakosztály

Dining

With a friendly bistro feel, yet fine dining stan
dards, the Costes Dowtown offers probably the
most special breakfast in Budapest, as well as busi
ness lunch at special prices varying on a weekly ba
sis and world-class dining experience to gastronomy
lovers. In March 2016 The Costes Downtown was
extremely proud to be awarded with its first Miche
lin star less than a year after its opening, being the
fifth restaurant in Hungary with the outstanding
recognition.

A barátságos, „bisztróhangulatú,” de fine dining
konyhát kínáló Costes Downtown Budapest leg
különlegesebb reggelije mellett hetente változó,
kedvezményes business lunch menüvel és világ
színvonalú vacsoraélménnyel várja a gasztronómia
szerelmeseit. 2016 márciusában kevesebb mint egy
évvel a megnyitása után a Costes Downtown büsz
kén söpörte be első Michelin-csillagát, ötödikként
írva fel magát a magyarországi Michelin-csillagos
éttermek listájára.

Vendéglátás

Fitness &
Fitness és
Relax Room relax szoba
Drenched with fatigue after a long day spent at work or tour
ing the historic city of Budapest, guests craving for relaxation
can unwind and chill out at our exclusive Relax Room with
services such as sauna, whirlpool tub and fitness facilities,
all offering physical, mental and emotional regeneration.

Egy hosszú nap után, a többórányi városnézéstől megfárad
va kiváló lehetőséget biztosít szállodánk exkluzív, szaunával,
pezsgőfürdővel és fitneszgépekkel felszerelt Relax szobája
a fizikális és mentális regenerálódásra.

Services

Szolgáltatások

• Airport transfer or car rental

• 24 órás recepció és concierge
• 24 órás szobaszerviz

• 24-hour Room Service

•C
 oncert and theatre
ticket reservation

•K
 oncert- és színházjegyfoglalás

• Guest Relation szerviz

• Csomagmegőrzés

• Guest Relation Services

• Luggage store

• Mosatás, tisztítás, vasalás

• Csomaghordás

•L
 aundry, Dry cleaning,
Pressing

• Luggage carriage

• Mélygarázs

• Wireless internet connection

• Parking garage

• Catering- és bankettszolgáltatások

•V
 ezeték nélküli
internet-hozzáférés

• Disabled rooms

• Catering and banquet services

• Non-smoking rooms

•R
 eptéri transzfer
vagy autóbérlés

• 2 4-hour Recepction
and Concierge service

• Akadálymentesített szobák
• Nemdohányzó szobák

Hild room

The 70 m2 conference room is equipped with high-tech
air-conditioning and state-of-the-art audiovisual tech
nology. Perfect venue for business meetings, trainings
and other exclusive events.
Capacity

Hild terem

A szálloda 70 négyzetméteres, csúcstechnológiás klí
maberendezéssel és modern audiovizuális technikával
felszerelt konferenciateremmel rendelkezik. Ideális
helyszínt biztosít üzleti megbeszélések, tréningek, vagy
más jellegű exkluzív rendezvények lebonyolítására.
Kapacitás

Széksoros elrendezés

40 fő

Iskolapados elrendezés

34 fő

Tárgyalóterem elrendezés

30 fő

U alakú elrendezés

26 fő

Állófogadás

54 fő

Theatre Style

40 people

Classroom Style

34 people

Boardroom Style

30 people

U-Shape Style

26 people

Reception Style

54 people

Saloon

The most versatile room in Prestige Hotel Budapest is
the Saloon – restoring the original concept of the hotel –
which represents an elegant upper-middle class atmosphere
and offers new experiences for our guests. It is more than
convenient for reading, relaxing and even working under
serene circumstances. Satisfying the demands of our mod
ern world, excellent wifi Internet connection is available for
all who desire to stay in the Saloon. To reinstate some of the
original salon-concept, we created the Share-A-Book book
exchange program, so guests can enjoy and share with oth
ers their love of literary works.

A Prestige Hotel Budapest legsokoldalúbb vendégtere,
a Szalon - megtartva a szálloda eredeti koncepcióját – ele
gáns nagypolgári hangulatot árasztva új élményeket kínál
a vendégeknek. Kényelmes helyszínt biztosít nyugodt olva
sásra, kikapcsolódásra és akár munkára is. A kor igényeinek
megfelelően a kiváló minőségű vezeték nélküli internet
kapcsolat minden vendég számára itt is elérhető. Hogy
a korabeli szalonok funkcióját újjáélesszük, útjára indítottuk
a Prestige könyvcsereprogramot, hogy vendégeink ne csak
a saját, de mások szórakoztatásáért is tehessenek a jövőben.

Szalon

GDS codes
Amadeus YX BUDPRE
Sabre YX 282499
Galileo/Apollo YX B4385
Worldspan YX BUDPR
Pegasus YX 64693
GPS 47°30’03.8”N 19°02’54.3”E
Vigyázó Ferenc u. 5.
H-1051 Budapest, HUNGARY
Phone: +36 1 920 1000 Fax: +36 1 920 1001
E-mail: prestigebudapest@zeinahotels.com
Web: www.prestigehotelbudapest.com

Szállodánk Budapest belvárosában, a pesti Duna-part
közelében, a Parlament, a Bazilika és a Lánchíd ölelésé
ben, egy csendes mellékutcában található.

Szabadság Square
Szabadság tér

GDS kódok
Amadeus YX BUDPRE
Sabre YX 282499
Galileo/Apollo YX B4385
Worldspan YX BUDPR
Pegasus YX 64693
GPS 47°30’03.8”N 19°02’54.3”E
H-1051 Budapest, Vigyázó Ferenc u. 5.
Tel: +36 1 920 1000
Fax: +36 1 920 1001
E-mail: prestigebudapest@zeinahotels.com
Web: www.prestigehotelbudapest.com

St. István-basilica
Szent István-bazilika
Széchenyi
István Square
Széchenyi
István tér

Chain Bridge
Lánchíd
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Our hotel is located in the city centre, near the river Da
nube, in the hug of the Hungarian Parliament, St. Ste
phen Basilica and the Chain Bridge, in a quiet side-street.

Elhelyezkedés
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Location

Kossuth Lajos Square
Kossuth Lajos tér

Erzsébet Square
Erzsébet tér

www.prestigehotelbudapest.com

