SZOBÁK • ROOMS • ZIMMER
Single room
with bath
Single room
with shower
Standard
twin room
Superior
twin room
Suite

Egyágyas szoba
fürdővel
Egyágyas szoba
zuhanyzóval
Standard
kétágyas szoba
Superior
kétágyas szoba
Lakosztály

Einzelzimmer
mit Bad
Einzelzimmer
mit Dusche
Standard
Zweibettzimmer
Superior
Zweibettzimmer
Appartement
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EINZIGARTIGE TRADITION –
DAS BERÜHMTE THERMALBAD
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DANUBIUS QUALITY CONFERENCE
7 Veranstaltungsräume für 10-250 Personen.
HEILBAD UND WELLNESS IM GELLÉRT BAD
Überdachtes Schwimmbad (27 x 10 m), Thermalbäder
(separat für Damen und Herren), Jacuzzi, Sauna, Dampfbad,
Außenschwimmbecken mit Wellenbad (38 x 14 m, im Winter
geschlossen), freies Thermalbad.
Medizinische Abteilung mit Diagnostik, Balneotherapie,
Elektrotherapie, Mechanotherapie, Hydrotherapie, Inhalation,
Heilmassage.
Sonnenterrasse, Solarium.
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`` Kosten Sie die Leckerbissen in der nahe gelegenen
Großen Markthalle und schlendern Sie durch die
berühmteste Einkaufsstraße Budapests.
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`` Gäste haben Zugang über einen privaten Eingang zum
weltberühmten, sich an das Hotel anschließenden
Gellértbad mit seinen traumhaft schönen Thermalbecken.

RESTAURANTS
Das Panorama Restaurant mit Terrasse serviert eine Auswahl
von Gellért Spezialitäten der vergangenen 9 Jahrzehnten.
Das Gellért Brasserie mit innovativer ungarischen Küche
ist ein idealer Ort für legere Treffen.
Der Espresso bietet hausgemachte Kuchen und erfrischende
Kaffeegetränke an.
Lobby Bar mit einer großen Vielfalt an Getränken.

Liszt Ferenc Repülőtér
Liszt Ferenc Airport, BUD
Flughafen Liszt Ferenc, BUD
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`` Bei uns wird traditionell Gastlichkeit und ausgezeichneter
Service groß geschrieben, und dies seit 1918.

ZIMMER UND DIENSTLEISTUNGEN
234 Zimmer mit Donaupanorama, oder mit Blick auf dem
ruhigen, stillen Innenhof, sowie mit Aussicht auf dem GellértBerg. Fernseher, Inhouse-TV, Telefon, Kostenloses WiFi im ganzen
Hotel, Radio, Minibar, Zimmer für Raucher und Nichtraucher.
Business Center, Wäscherei und Reinigung, Zeitungsstand,
Babysitter-Service, Schönheitssalon, Souvenirgeschäft,
Transfer, Parkplatz (100 Meter vom Hotel entfernt).
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`` Beeindruckendes Jugendstilgebäude mit bewegter
Geschichte in malerischer Lage zu Füßen des Gellértberges
am Donauufer.
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ői
út

t
Pe

Lágymányosi híd

Danubius Hotel Gellért
H-1111 Budapest, Szent Gellért tér 1.
Tel: (+36 1) 889 5500 • Fax: (+36 1) 889 5505
gellert.reservation@danubiushotels.com
ONLINE SZOBAFOGLALÁS
ONLINE BOOKING
ONLINE RESERVIERUNG
danubiushotels.com

ART-NOUVEAU ELEGANCIA
- világhírű termálfürdő
`` Budapest egyik legszebb szecessziós épülete
a Duna-parton, a Gellért-hegy lábánál.
`` A világhírességeknek szállást adó patinás hotel hangulatos
belső terekkel nyújt kényelmet és kikapcsolódást 1918 óta.
`` Ki sem kell tennie a lábát a szállodából, hogy megtapasztalja
a világhírű Gellért Fürdő jótékony hatását.
`` Válogasson a közeli Vásárcsarnok kínálatából, és
barangoljon a város leghíresebb sétálónegyedében,
a Váci utca üzleteinek kirakatai előtt.

SZOBÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
234 szoba, dunai panorámával vagy csendes, belső udvari
elhelyezkedéssel, valamint Gellért-hegyi kilátással. Televízió,
fizetős mozicsatorna, telefon, ingyenes WIFI a szálloda egész
területén, rádió, minibár. Dohányzó és nemdohányzó szobák.
Business center, mosatás és vegytisztítás, gyermek felügyelet,
szépségszalon, ajándékbolt, transzfer, parkoló (100 m-re
a szállodától).
VENDÉGLÁTÁS
A Panoráma étterem és terasz a majd’ száz éves Gellért
specialitásait kínálja.
A Gellért Söröző & Brasserie innovatív magyar konyhával
ideális helyszíne üzleti és baráti találkozóknak.
Az Eszpresszó klasszikus bécsi kávézó hangulatával,
házi süteményekkel és tortákkal csábít.
Lobby bár választékos italkínálattal.
DANUBIUS QUALITY CONFERENCE
7 elegáns, konferencia terem 10-250 fős teremkapacitással.
Tradicionális légkörével stílusos helyszín különféle
rendezvények számára.
GYÓGYÁSZAT ÉS WELLNESS A GELLÉRT FÜRDŐBEN
Fedett úszómedence (27 x 10 m), termál fürdő (külön női
és férfi), pezsgőfürdő, szauna, gőzfürdő, külső medence
hullámfürdővel (38 x 14 m), külső termál medence.
Gyógyászati részleg: orvosi vizsgálat, balneo-, elektro-,
mechano- és hidroterápia, inhaláció, gyógymasszázs.
Napozóterasz, szolárium.

ART-NOUVEAU EleGANCE –
WORLD FAMOUS SPA
`` Impressive Art-Nouveau building with a rich history, set in
a picturesque location on the Danube riverbank, at the foot
of Gellért Hill.
`` Traditional, welcoming hospitality and attentive service
since 1918. Shares its premises with the famous Gellért
Thermal Bath.
`` Guests have access through a private entrance to the
city’s most beautiful thermal pools.
`` 10 minutes’ walk from Great Market Hall and the downtown
shopping area.

ACCOMMODATION & FACILITIES
234 rooms, many overlooking the Danube or the picturesque
Gellért Hill, some with quiet courtyard setting. Telephone,
free Wifi in the entire hotel, radio, minibar.
Smoking and non-smoking rooms.
Business centre, laundry and dry cleaning, newsstand,
babysitting service, beauty salon, souvenir shop, transfers,
car park (100 metres from hotel).
DINING
Panorama Restaurant with terrace serves a selection
of Gellért specialties from the past 9 decades.
Gellért Brasserie with creative Hungarian cuisine is an ideal
place for casual gatherings.
The Espresso confectionary offers home made cakes
and refreshing coffee beverages.
Great variety of spirits available in the Lobby Bar.
DANUBIUS QUALITY CONFERENCE
7 function rooms with 10 to 250 seating capacities.
HEALTH SPA & WELLNESS AT GELLÉRT BATH
Indoor swimming pool (27 x 10 m), thermal bath (separated
for women and men), jacuzzi, sauna, steam room, outdoor
swimming pool with wave bath (38 x 14 m, closed in winter),
outdoor thermal bath.
Medical section with diagnostics, balneotherapy,
electrotherapy, physiotherapy, hydrotherapy, inhalation,
medical massages.
Sun terrace, solarium.

