
A stílus és a hagyománytalálkozása
A szálloda az egykori Hungária fürdő és Continental 
szálloda hamvaiból újjászületve ötvözi a tradicionális ven-
déglátást a 21. század elvárásaival. Célunk a Continental 
Hotel Budapest****Superior szálloda megalkotásakor az volt,
hogy a hozzánk érkező vendégek a nagyváros zaját a szál-
lodába lépés pillanatában maguk mögött hagyva ki tudják 
pihenni a mindennapok fáradalmait: a szálloda funkciót 
különféle relaxációs és szórakozási lehetőségek egészítik ki.
 

S z á l l o d A 
A Budapest belvárosában elhelyezkedő épület figye-
lemre méltó, exkluzív stílusát a szecesszió és a modern 
belsőépítészet jegyeinek tökéletes kombinációja jellemzi.
A négycsillagos, 272 szobás szálloda minden igényt
kielégítő szobáival standard, superior, deluxe és executive
kategóriában, emellett tizenhárom lakosztállyal fogadja
a Budapestre érkező vendégeket.

É t k e z É S

Az ARAz Étterem és belső terasza 120 fő befogadására 
alkalmas. egész évben változatos, ízletes napi menüvel, 
szezonális gasztronómiai különlegességekkel, egyedül-
álló borduett vacsorákkal, vasárnapi családi lakomával és 
sok más érdekességgel várja a Vendégeket! A korhűen 
helyreállított főbejárat felett található Galéria kávézó, il-
letve Corporate lounge társadalmi alkalmak népszerű 
helyszíne.

W e l l n e S S

engedjen a szálloda által kínált wellnessprogramok csábí-
tásának. A tetőn helyet kapott spa részleg a lélek és a test 
regenerációját ígéri. 
•	 Bel-	és	kültéri	medencék
•	 Finn	és	infraszauna
•	 Masszázs

R e n d e z V É n y e k

A konferenciák és üzleti találkozók kifogástalan lebonyo-
lítása érdekében valamennyi konferenciatermünk termé-
szetes fénnyel is világított, légkondicionálóval és modern 
audiovizuális technikával felszerelt. Az öt hangszigetelt 
konferenciaterem összkapacitása meghaladja a 300 főt.

SzállodAi SzolGáltAtáSok

•	 24	órás	szobaszerviz
•	 Concierge
•	 Mosás,	vegytisztítás,	vasalás
•	 Konferencia-	és	bankettszolgáltatások
•	 Mélygarázs
•	 Reptéri	transzfer/autókölcsönzés
•	 Csomagmegőrzés
•	 Vezeték	nélküli	internetkapcsolat
•	 Nemdohányzó	és	akadálymentesített	szobák



Enjoy the style and tradition
Born again from the ashes of the former Hungaria Spa 
and Continental Hotel, combines traditional hospitality 
and the expectations of the 21st century. our aim in de-
veloping Continental Hotel Budapest****Superior was to 
create a green oasis for guests where the stresses and the 
noise of the big city can be totally left behind the minute 
they enter the hotel, completed with relaxation and enter-
tainment possibilities.

H o t e l 
The building represents a remarkable and exclusive style 
created from Art nouveau and modern interior design 
elements, in the city centre of Budapest. 
our four starred 272-room hotel features a diverse range
of rooms; in addition to the standard and superior rooms
we offer deluxe and executive rooms and 13 suites, with
some featuring their own balconies.

d i n i n G

The ARAz Restaurant with green terrace can seat up to 
120 people. The restaurant is offering a varied, delicious 
daily menu, seasonal gastronomic specialties, unique wine 
duett	 dinners,	 Family	 Sunday	 Brunches	 and	many	more!	
Above the authentically restored main entrance, the Gal-
lery Cafe and Corporate lounge are popular venues for 
social events.

W e l l n e S S

The rooftop spa of the hotel promises the regeneration of 
your soul and body along with your emotions if you yield 
to the temptation of our wellness programs. 
•	 In-door	and	outdoor	pools
•	 Finnish	and	infra	sauna
•	 Massage

e V e n t S

to guarantee a perfect venue for conferences and business 
meetings each of the conference rooms of the hotel are 
supplied by natural day light, feature air-conditioning and 
state-of-the art audiovisual technology. The total capacity 
of the five soundproof conference rooms is sufficient for 
up to 300 people.

H o t e l  S e R V i C e S

•	 24-hour	room	service
•	 Concierge
•	 Laundry,	Dry	cleaning,	Pressing
•	 Catering&Banquet	Services
•	 Underground	parking	garage
•	 Transfer	shuttle/car	rental
•	 Luggage	store
•	 Wireless	internet	connection
•	 Non-smoking	and	disabled	rooms


