Információs lap

City Hotel Mátyás***
City Hotel Mátyás a belváros szívében, a híres Váci utca legelőkelőbb üzleteitől és éttermeitől mindössze 50 méterre
helyezkedik el. A műemléképület 80 modern szobával rendelkezik, amelynek egy részéből csodálatos kilátás nyílik a Dunára és
a Budai Várra, így garantálva felejthetetlen tartózkodást Budapesten. A szálloda vendégei a büféreggelit a szálloda épületében
lévő Mátyás Pince étteremben vehetik igénybe, ahol magyaros és nemzetközi konyha remekeit ebéd vagy vacsora alkalmából
is kipróbálhatják. A jól felszerelt szobák kellemes időtöltést biztosítanak az üzleti vagy pihenés céljából Budapestre érkezők
egyéni és csoportos vendégeknek.

Elhelyezkedés: Cím: H-1056 Budapest, Március 15. tér 7-8.
GPS: E19.053086/ N47.491472999999999
Megközelítés a Budapest Liszt Ferenc Repülőtér 2-es termináljától:
A hotelt legkönnyebben a reptéri transzfer kisbuszokkal illetve reptéri taxi
igénybevételével tudja megközelíteni.
Tömegközlekedéssel: A Budapest Liszt Ferenc Repülőtér Terminál 2-en
felszállhat a 200E buszra, mellyel elérheti a Kőbánya-Kispest végállomást.
Kőbánya-Kispesten szálljon át a M3-as metróra mellyel menjen el a
Ferenciek teréig. A Ferenciek terén a metrókijáratnál forduljon balra fel a
lépcsőn (”C” kijárat), majd az Erzsébet-híd felé. 150 méter sétával éri el a
szálloda bejáratát, ami a Mátyás Pince Étterem mellett van.
Bécsből jövet autóval: Miután belépett az Magyarországra haladjon az M1-es autópályán Budapestig (kb.224 km) majd
folytassa az útját az E71-es / Budaörsi úton. Ezután a Hegyalja úton menjen végig egészen az Erzsébet hídig, amin keresztül
kell mennie. Miután áthajtott a hídon a Pesti oldalon jobbra kell lekanyarodnia a hídról a Március 15. tér felé, ahol a City Hotel
Mátyás helyezkedik.
Parkolás: A szálloda vendégei használhatják a Vörösmarty 1 parkolóházat (3000 forint/nap), amely 5 perc sétára helyezkedik a
szállodától.
Parkolóház címe:H-1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. GPS: 47.4977064 19.0237624

Szállodai szolgáltatások:
-

Ingyenes vezeték nélküli internet a szobákban és a közös terekben
Internet sarok
24 órás recepció szolgálat
Csomagszoba
Széf a recepción
Hajszárító (kérésre)

A szobákat 15:00-tól vehetik igénybe
A szobákat délelőtt 11:00-ig el kell hagyni

Elérhetőségek:
Telefon: +361-318-05-95
+361-338-47-11
Email:

reservations@cityhotel.hu vagy matyas@cityhotel.hu
Köszönjük, hogy a City Hotel Mátyást választották! Kellemes időtöltést kívánunk!

