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utaznál azért, hogy olyan dolgokat láss,  

amiket máshol is megtalálnál? persze, hogy nem.  

Annak van értéke, ami egyedi,  
utánozhatatlan. aki hozzánk jön, biztos lehet  

abban, hogy ízelítőt kap városaink  
legjavából. kívülről ismerjük szállodáink környékét,  

így mindig tudunk ajánlani egy izgalmas eseményt,  

egy hangulatos kávézót vagy egy szép parkot.  

Sőt, legjobb tippjeinkért most elég  
csak lapozni egyet!
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Bük 40

London 44

tArtALomjeGyzék
lapozzon szállodáinkhoz!



Budapest
Budapestisbeautiful



danubius 
hotel helia****

 szálloda a pesti duna-
parton, a Margit-szigettel 
szemben 

 254 klimatizált szoba 
 8 lakosztály
 összenyitható szobák
 ingyenes WIfI
 tágas, nagy kapacitású 

parkoló

 episode Étterem
 yellow Bistro & Bar, terasz

 Helia spa&fitness Center: 
uszoda, termál medencék 
és jacuzzi, sóbarlang, 
szauna, gőzfürdő, fitness 
terem, nyári napozó 
terasz, komplex rekreációs 
szolgáltatások

 9 napfényes konferencia-  
és rendezvényterem,

 Helia konferenciaterem 
400 résztvevőig,

 Business Corner

H-1133 Budapest, kárpát utca 62–64., telefon: +36 1 889 5800
helia@danubiushotels.com
danubiushotels.com/helia

HelyI tipp

a profi sport szerelmeseinek  

szállodánktól akár 15 perc könnyű 

sétával elérhető a közeli duna  

aréna, a vizes sportok világbajnok- 

ságának fő helyszíne, vagy  

az olimpia Park a parlament mellett.
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danubius hotel 
astoria****

 belvárosi szálloda  
pár lépésre a látnivalóktól

 135 klimatizált szoba 
 3 lakosztály
 ingyenes WIfI

 4 rendezvényterem  
100 résztvevőig

H-1053 Budapest, kossuth lajos utca 19–21., telefon: +36 1 889 6000
astoria.reservation@danubiushotels.com

danubiushotels.com/astoria

pest lüktető belvárosa bő 100 éve 

nyerte el mai arcát. a korszak  

„influenszerei” – a művészvilág  

és a politika hírességei – a Körút 

ma is menő kávézóiban  

poharazgattak esténként.

HelyI tipp
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danubius 
hotel arena****

 szálloda a pesti  
sportarénák közelében

 379 klimatizált szoba
 antiallergén és 

akadálymentesített  
szobák

 ingyenes WIfI
 saját, zárt parkoló  

és további férőhelyek  
a közelben

 oregano étterem 
Coffee shop

 arena fitness: fitness terem,
 úszómedence, szaunák

 9 klimatizált konferencia- és 
rendezvényterem 
330 résztvevőig,

 Business center

H-1148 Budapest, Ifjúság útja 1–3., telefon: +36 1 889 5200
arena.reservation@danubiushotels.com

danubiushotels.com/arena

a legnagyobb koncertek és  

sportesemények helyszíneitől  

csak pár lépés a lovi, vagyis  

a Kincsem Park, ahol fogadhat az 

ügetőn, és a nemzeti lovas színház 

egyedülálló előadásait se hagyja ki.

HelyI tipp
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hilton  
budapest

 modern szálloda a Budai 
Várnegyed szívében

 332 klimatizált szoba  
és lakosztály

 akadálymentesített szobák
  nemdohányzó szálloda
 mélygarázs 

 lÁnG Bistro & Grill
 

 fitness terem, szauna

 23 rendezvényterem,
 3 szabadtéri rendezvény- 

helyszín
 rendezvények akár  

450 résztvevőig
 Business center

H-1014 Budapest, Hess andrás tér 1–3., telefon: +36 1 889 6600
reservations.budapest@hilton.com

danubiushotels.com/hilton
budapest.hilton.com

karnyújtásnyira magasodik 

a Mátyás-templom. Érdemes 

fellépcsőzni a közel 80 méter  

magas torony tetejére, ahonnan 

lenyűgöző 360°-os panoráma  

fogadja a látogatókat.

HelyI tipp
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 történelmi szálloda  
a nagykörúton,  
az andrássy út közelében

 233 superior szoba 
 10 premium szoba és 
 4 lakosztály
 akadálymentes szobák,  

közösségi - és 
rendezvénytermek

 garázs
 ingyenes WIfI
 nemdohányzó szálloda
 Radisson Yes I Can! 

szolgáltatási kultúra

 Zsolnay kávéház 
the Globe Étterem

 14 flexibilis rendezvényterem 
közel 1400 négyzetméteren 

 350 résztvevőig
 Business Corner
 Művészeti örökség a falakon 

a felejthetetlen élményt 
nyújtó rendezvényekért

 radisson Blu által kifejlesztett 
radisson Meetings  
koncepció

H-1067 Budapest, teréz körút 43., telefon: +36 1 889 3900
sales.budapest@radissonblu.com

danubiushotels.com/beke 
radissonblu.com/hotel-budapest

radisson blu béke 
hotel budapest**** superIor

HelyI tipp

a gyönyörűen felújított zsolnay 

Kávéházban egyedi mintázatú  

zsolnay porcelánban szolgálják fel  

a helyben készült, hozzáadott  

cukrot és búzalisztet nem tartal- 

mazó, laktózmentes süteményeket.
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danubius 
hotel hunGaria****

 szálloda a keleti  
pályaudvar  
szomszédságában

 468 klimatizált szoba 
 7 lakosztály 
 24 junior lakosztály
 garázs

 buszparkoló a közelben
 ingyenes WIfI

 Beatrix Étterem
 lobby Bar

 12 klimatizált rendezvény- 
terem 500 résztvevőig

H-1074 Budapest, rákóczi út 90., telefon: +36 1 889 4400
hungaria.reservation@danubiushotels.com

danubiushotels.com/hungaria

a szálloda közelében megbúvó 

állatorvostudományi egyetem 

parkjában mind a kilenc őshonos 

magyar kutyafajta szobra 

megtekinthető a pulitól  

a kuvaszon át a vizsláig.

HelyI tipp
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 szállodánktól csak egy 
ugrás a fashion street

 126 klimatizált szoba
 ingyenes WIfI

 Mészársteak  
Étterem és Bár

H-1053 Budapest, károlyi utca 11–15., telefon: +36 1 889 3700
erzsebet.reservation@danubiushotels.com

danubiushotels.com/erzsebet

danubius hotel 
erZsébet***

ne hagyja ki a közeli  

Vásárcsarnokot, ahol a tökéletes 

hungarikum-ajándék  

kiválasztása közben meglesheti, 

hogy melyik kofákhoz járnak  

legszívesebben a helyiek.

HelyI tipp
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Győr

Gyorisbeautiful



 szálloda a  barokk 
belvárosban,  
a Városháza mellett

 134 szoba  
21 klimatizált lakosztály 

 ingyenes WIfI

 Belga söröző és Étterem

 szauna, fitness terem

 4 rendezvényterem  
130 résztvevőig

H-9021 Győr, Árpád út 34., telefon: +36 96 889 400
raba.sales@danubiushotels.com

danubiushotels.com/raba

danubius  
hotel rÁba***

Érdemes két keréken felfedezni 

a vizek városát. a négy folyó 

találkozásánál épült Győrben  

minden látnivaló könnyedén 

elérhető a zegzugos utcákon és 

tágas parkokon át tekerve.

HelyI tipp
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Balatonfüred

Balatonisbeautiful



 szálloda saját  
stranddal a tagore  
sétány végén

 384 szoba
 5 lakosztály
 sorompóval zárt parkoló 
 ingyenes WIfI

 kültéri úszómedence
 beltéri úszómedence

 saját strand
 szauna 

szolárium  
masszázs 
szépségszalon

 annabella Étterem
 lobby Bar

 8 rendezvényterem 
 300 résztvevőig

H-8230 Balatonfüred, deák ferenc utca 25., telefon: +36 87 889 431
annabella.reservation@danubiushotels.com

danubiushotels.com/annabella

egy fagylaltnyi idő alatt elsétálha-

tunk a Halász és a révész  

szobrához az árnyas tagore 

 sétányon. a legenda szerint,  

aki megsimogatja csizmájukat,  

biztosan visszatér a városba.

danubius  
hotel annabella*** superIor

HelyI tipp
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 tóparti all-inclusive szálloda 
tihany közelében

 277 szoba
 24 lakosztály
 lido szárny 

17 szobával,  
illetve 31 lakosztállyal

 ingyenes, sorompóval 
zárt parkoló 

 ingyenes WIfI

 all inclusive büféétterem
 kávézó
 pálmakert strandétterem

 fedett uszoda
 szabadtéri gyermek 

élménymedence
 szauna, masszázs,  

fodrászat, kozmetika

 4 rendezvényterem  
90 résztvevőig
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H-8230 Balatonfüred, széchenyi út 26., telefon: +36 87 889 531
marina.reservation@danubiushotels.com

danubiushotels.com/marina

Ha már kigyönyörgtük magunkat  

a balatoni naplementében,  

érdemes átautózni a festői Koloska- 

völgy ingyenes vadasparkjába,  

hogy megcsodáljuk az ott élő őzeket,  

szarvasokat és muflonokat.

danubius  
hotel marina*** superIor

HelyI tipp



Bük
Bukisbeautiful



 all-inclusive wellness hotel 
Bükfürdő szívében

 197 klimatizált szoba
 3 lakosztály
 ingyenes, sorompóval
 zárt parkoló 
 ingyenes WIfI

 kerti úszómedence
 beltéri úszómedence
 részben fedett, részben 

nyitott élményfürdő 

kalandmedence
 gyermek élményvilág
 jacuzzi
 szauna, gőzkamra,  

 all inclusive étterem  
terasszal

 lobby Bar

 3 rendezvényterem  
240 résztvevőig

H-9740 Bük, európa út 1., telefon: +36 94 889 400
reservation.buk@danubiushotels.com

danubiushotels.com/buk

danubius
hotel bÜk****

a közeli Kneipp Parkban nem 

mindennapi élmény mezítláb 

végigsétálni a több mint 500 

méteres száraztaposó homokos, 

kavicsos, faháncsos és tobozos 

szakaszain.

HelyI tipp
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London

Londonisbeautiful



 belvárosi szálloda a névadó 
parkra néző ablakokkal

 360 szoba és lakosztály
 dohányzó szobák
 parkoló 
 ingyenes WIfI

 Minsky’s Étterem
 pavilion lounge & Grill

 fitness Zóna

 10 klimatizált  
rendezvényterem  
150 résztvevőig

18 lodge road, st John’s Wood, london nW8 7Jt
telefon: +44 20 77 22 77 22

sales@danubiuslondon.co.uk
danubiuslondon.co.uk

danubius hotel 
reGent’s park****

szeretne élőben végigizgulni egy 

krikettmérkőzést? Itt az alkalom! 

szállodánktól néhány perc séta  

a legendás lord’s cricket ground, 

amely több mint kétszáz éve várja 

a sport rajongóit.

HelyI tipp
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