


Köszöntjük

Budapest is one of the most 
beautiful cities of the world where 
the freshness of the East and the luster 
of the West meet on both riversides of the 
majestically flowing Danube. Prestige Hotel 
Budapest welcomes you in a real cosmopolitan, 
pulsing milieu, at the same time offering peace and 
intimate retirement, just in the heart of the city centre. 
Timeless elegance tailored for the demands of our time; 
exceptional combination of magnificent architecture 
and divine cuisine, in perfect harmony. Budapest’s first 
Michelin-starred restaurant and a beautifully restored 
town palace joined forces for you!

Welcome

Budapest a világ egyik legszebb városa, ahol a kelet frisses-
sége és a nyugat csillogása a méltóságteljesen hömpölygő 
Duna két partján találkozik. Az igazi kozmopolita, lükte-
tő miliőbe illeszkedő, mindemellett nyugalmat és meg-
hitt, békés visszavonulást is lehetővé tevő Prestige 
Hotel Budapest köszönti Önt a belváros szívé-
ben. Időtlen elegancia a mai kor igényeire 
szabva; csodálatos építészet és fenséges 
ételek kivételes együttese, tökéletes 
harmóniában. Budapest első Mi-
chelin-csillagos étterme és egy 
gyönyörűen felújított vá-
rosi palota egyesítette 
erőit Önért!



A szálloda

e hotel

A 19. századi nagypolgári épület Hild József munkáját dicsé-
ri, aki a reformkor és a klasszicizmus legnagyobb építészeként 
vonult be kultúrtörténetünkbe. A szálloda különlegessége, 

hogy kialakításákor megőrizték az épület tipikus mo-
narchiabeli karakterét, így a szobák egy hat emelet 

magas belső körfolyosórra néznek, impozáns 
látványt kínálva a különleges belső térre.

The downtown building reflecting 
real upper-class elegance was built in 

the 19th century based on the plans of 
József Hild, the most creative architect of the 

Hungarian neoclassicism and reform period. 
The uniqueness of the hotel is that the typical Mon-

archy character was kept, so the rooms face a six-story 
inner floor, which offers an impressive look to the special 
inner space.



Szobák

Rooms
The 85 vintage style rooms for all 
requirements in various designs and 
equipped with high quality furniture, 
reflect harmony and fine elegance. 
Four room types await our guests:

• 45 Standard
• 19 Deluxe
• 8 Executive
• 13 Suites

A minden igényt kielégítő, változatos 
kialakítású, minőségi bútorokkal fel-
szerelt vintage stílusú szobák harmó-
niát és finom eleganciát sugároznak.  
A szálloda 85 szobája négy szobatí-
pusban fogadja vendégeit.

• 45 Standard
• 19 Deluxe 
• 8 Executive 
• 13 Lakosztály



Dining

The new flagship of Costes restaurant, which has 
been voted the 25th best restaurant of the World, 
and has recently been awarded the very first Miche-
lin star in Hungary, the Costes Downtown serves 
our hotel guests, with the governance of the Por-
tuguese star chef, Miguel Rocha Vieira. Beside the 
most exclusive breakfast of Budapest, show kitchen 
and a chef ’s table luring in all lovers of gastronomy.

Vendéglátás
A világ huszonötödik legjobb éttermének választott, 
Magyarországon elsőként Michelin-csillagot szerző 
Costes új márkatagja, a Costes Downtown étterem 
szolgálja ki vendégeinket a portugál sztárséf, Migu-
el Rocha Vieira irányításával. Budapest legkülönle-
gesebb választékú reggelije mellett látványkonyha 
és séfasztal is várja a gasztronómia szerelmeseit.



Hild room
The 70 m2 conference room is equipped with high-tech 
air-conditioning and state-of-the-art audiovisual tech-
nology. Perfect venue for business meetings, trainings 
and other exclusive events.

Hild terem
A szálloda 70 négyzetméteres, csúcstechnológiájú klí-
maberendezéssel és modern audiovizuális technikával 
felszerelt konferenciateremmel rendelkezik. Ideális 
helyszínt biztosít üzleti megbeszélések, tréningek vagy 
más jellegű exkluzív rendezvények lebonyolítására.

• Széksoros 40 fő

• Iskolapados 34 fő

• Tárgyaló 30 fő

• U alakú 26 fő

• Állófogadás 54 fő

Belmagasság: 3,2 m

Hosszúság: 11,6 m

Szélesség: 6 m

• Theatre 40 Persons

• Classroom 34 Persons

• Boardroom Style 30 Persons

• U-Shape 26 Persons

• Reception 54 Persons

Height: 3,2

Length: 11,6

Width: 6



Relaxation
Egy fárasztó munkanap vagy városnézés után 
tökéletes kikapcsolódást nyújtó szolgáltatása-
inkkal, szaunával, jacuzzival és fitneszgépeinkkel 
kínálunk fizikai, szellemi és érzelmi feltöltődést.

Relaxáció
After a tiring day at work or sightseeing we in-

dulge our esteemed guests with relaxation services 
such as sauna, whirlpool tub, fitness facilities and offer 
physical, mental and emotional regeneration.

Services
• 24-hour Reception and Concierge

• 24-hour Room Service

• Guest Relation Services

• Laundry, Dry cleaning, Pressing

• Underground parking garage

• Catering and Banquet services

• Transfer or car rental

•  Concert and Theatre  

Ticket reservation

• Luggage store 

• Luggage carriage

• Wireless internet connection

• Disabled rooms

• Non-smoking rooms

Szolgáltatások
• 24 órás recepció és concierge

• 24 órás szobaszerviz

• Guest Relation szerviz

• Mosatás, tisztítás, vasalás

• Mélygarázs

•  Catering- és  

bankettszolgáltatások

• Transzfer vagy autóbérlés

• Csomagmegőrzés

• Csomaghordás

•  Vezeték nélküli  

internet-hozzáférés

• Akadálymentesített szobák

• Nemdohányzó szobák





Our hotel is located in the city centre, near the river Dan-
ube, in the hug of the Hungarian Parliament, St. Stephen 
Basilica and the Chain Bridge, in a quiet side-street.

GDS codes
Amadeus YX BUDPRE
Sabre YX 282499
Galileo/Apollo YX B4385
Worldspan YX BUDPR
Pegasus YX  64693  

GPS
47°30’03.8”N 19°02’54.3”E

Vigyázó Ferenc u. 5. H-1051 Budapest, HUNGARY
Phone: +36 1 920 1000 • Fax: +36 1 920 1001
E-mail: prestigebudapest@zeinahotels.com 
Web: www.prestigehotelbudapest.com

LocationElhelyezkedés
Szállodánk Budapest belvárosában, a pesti Duna-part 
közelében, a Parlament, a Bazilika és a Lánchíd ölelésé-
ben, egy csendes mellékutcában található.

GDS kódok
Amadeus YX BUDPRE
Sabre YX 282499
Galileo/Apollo YX B4385
Worldspan YX BUDPR
Pegasus YX  64693  

GPS
47°30’03.8”N 19°02’54.3”E

H-1051 Budapest, Vigyázó Ferenc u. 5. 
Tel: +36 1 920 1000 • Fax: +36 1 920 1001
E-mail: prestigebudapest@zeinahotels.com 
Web: www.prestigehotelbudapest.com

Lánchíd
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Enjoy thE classic elegance



www.prestigehotelbudapest.com


