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City Hotel Pilvax***

A 32 szobás City Hotel Pilvax a belváros szívében, a Váci utca legelőkelőbb üzleteitől és éttermeitől csak néhány perc séta 
távolságban helyezkedik el. A szálloda vendégei a büféreggelit a szálloda épületében lévő reggeliző helyiségben vehetik 
igénybe. Központi elhelyezkedésének köszönhetően a város nevezetességei könnyen elérhetők tömegközlekedéssel vagy akár 
gyalog is. A szálloda tökéletes tartózkodási hely mind üzleti, mind szabadidős célú budapesti látogatás esetén.

Elhelyezkedés: 1052 Budapest, Pilvax köz 1-3.
GPS: E19.055238719364/ N47.493833438115

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 metrókijárattal 
szembeni bal oldali lépcsőn menjen fel (”D” kijárat), majd a Petőfi 
Sándor utca irányába haladva érheti el a hotelt, mely balra az első 
keresztutcában található. 

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, majd a Március 15. tér felé kell kanyarodnia. Azt elhagyva a Belgrád Rakpartra érkezik, ahol az első utcán balra 
kell kanyarodnia az Irányi utcába, ahol tovább egyenesen megérkezik a Reáltanoda utcába. Ezek után kanyarodjon balra a 
Szép utcába. Ennek az utcának a végén újra kanyarodjon balra a Kossuth Lajos utcába és végül forduljon jobbra a Városháza 
utcába, amely az első utca jobbra. A City Hotel Pilvax ebben az utcában helyezkedik el.

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:

- 24 órás recepció
- Csomagmegőrző szoba
- Széf a recepción
- Ingyenes vezeték nélküli internet a szobákban
- Internet sarok
- Hajszárító (kérésre)

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

Elérhetőségek:

Telefon: +361-266-76-60
+361-318-05-95

Email: pilvax@cityhotel.hu vagy reservations@cityhotel.hu

Köszönjük, hogy a City Hotel Pilvax szállodát választották! Kellemes időtöltést kívánunk!


