
Információs lap

City Hotel Ring***

A Hotel Ring Budapest szívében, a Nagykörút Szent István körúti szakaszán , ahonnan Buda és Pest nagyrésze egyaránt 
könnyen megközelíthető. Budapest központi üzleti negyedem a Margit sziget békés parkjai, a Nyugati pályaudvar és a város fő 
nevezetességei innen gyalogosan is könnyen elérhetőek a vendégek számára. Ha vásárolni támad kedve, akkor sem kell 
messzire mennie, Európa legnagyobb bevásárló és szórakoztató központja, a Westend City Center csak néhány percre 
található. Ez azt jelenti, hogy mind az üzleti utazók, mind a családos vendégek és csoportok egyaránt kihasználhatják a 
vásárlási, étkezési, pihenési és szórakozási lehetőségeket. A szobák egy része rendelkezik saját, ingyenes Internet hozzáférési 
lehetőséggel, így szolgálva az üzletemberek és a hordozható számítógéppel rendelkezők kényelmét.

Elhelyezkedés: 1137 Budapest, Szent István körút 22.

GPS: E19.063760816093/ N47.5288963714437

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 
Nyugati Pályaudvarig. A megállót elhagyva menjen a Szent István körúton 
a Margitsziget felé. A Szálloda az első keresztutca sarkán található a Szent 
István körút és a Visegrádi utca sarkán.. 

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 folytassa az útját a Hegyalja úton az Erzsébet hídig, amin keresztül kell 
hajtania. Miután átért a Pesti oldalra haladjon egyenesen az Astoriáig, ahol balra kell kanyarodnia a Károly körútra. Haladjon a 
Deák Ferenc tér felé, majd a Bajcsy-Zsilinszkí úton. A Nyugati pályaudvarnál meg kell fordulnia a felüljáró alatt és az első 
utcánál jobbra kell kanyarodnia a Stollár Béla utcába. Forduljon jobbra az első utcánál (Szemere utca), majd a Szent István 
körúton találja magát, ahol a City Hotel Ring szálloda található.

Parkolás: City Hotel Ring vendégei az NH Hotel parkolóját vehetik igénybe, mely 5 perc sétára található a Ring szállodától. (Ára: 
3900 forint/ nap)

Szállodai szolgáltatások:

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

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

Elérhetőségek:

Telefon: +361-340-54-50
+361-318-05-95

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

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


