
„A Várnegyed új gyémántja”

Maison Bistro & Hotel****
Budapest



Budapest új butik szállodája hangulatos történelmi környezetben, a Várnegyedben, 

Országház utcában, 2017 januárjában nyitotta meg kapuit.





17 egyedi tervezésű szoba

Bisztró étterem

Páratlan boros pince

Utcai terasz és 

Belső kert

Hangulatos történelmi környezet 



Szobák

Ízléses design szobák 

Minőségi textília

Díjmentes alkoholmentes minibár  

Komfortos elegancia, nyugodt 

környezet

17 egyedi tervezésű szoba, 

3 különböző szobatípusban.

Ideális: kisebb csoportok vagy olyan 

egyéni céges vendégek részére, 

akiknek valami különlegeset 

szeretnénk nyújtani 



Deluxe szoba 

(7 db)



Grand Deluxe

(8 db)



Grand Suite

(2 db)



Bisztró Étterem

Á la carte étkezésekhez, 

üzleti reggelihez, ebédhez és 

vacsorához szállóvendégek részére.

Létszám: 30 fő

2-4-6- fős asztaloknál



Kitűnő konyha

Szezonális étlap

Bőséges reggeli 

Látvány és íz kombináció

A legjobb kávé 

Kedves kiszolgálás

Hangulatos környezet



Tükör és Trezor terem 

A Budai Vár egyik 

legkülönlegesebb pincéje 

Állófogadások, 

sajtófogadások, 

sajtótájékoztatók, 

borvacsorák, borkóstolók, gála 

vacsorák helyszíne



Tükör terem

2 nagy asztal: 30 fő (1×10 fő és 

1×20 fő)

4 asztal: 26 fő (3×6 fő és 1×8 fő)

állófogadás: 40 fő

Korszerű audiovizuális technikával 

felszerelt terem. 

(LG 150cm LED TV, WIFI, HDMI 

laptop kapcsolat, saját hangfal, 

vezetékes és mobil mikrofon, 

projektor, vászon, Flip chart.)





Bortrezor terem

Tárgyalóterem: 34 fő

Széksoros: 60 fő

Nagy asztalok: 40 fő (4*10 fő)

Állófogadás: 50 fő

Korszerű audiovizuális technikával 

felszerelt terem. 

(LG 150cm LED TV, WIFI, HDMI 

laptop kapcsolat, saját hangfal, 

vezetékes és mobil mikrofon, 

projektor, vászon, Flip chart.)





Egyéb szolgáltatások

Parkolás:

Busszal 30 percig ingyenes; be- és kihajtás ugyanazon a kapun kell 

hogy történjen

Személygépkocsival a Bécsi kapu alatt a  Várfok utcában, onnan 5 

perc séta

Teljes WIFI lefedettség, korlátlan internet használat

Partner Program



Kapcsolat

Szerzői jogok: Ez a dokumentum a Hotel Sales Solutions Kft. tulajdona. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik.

A tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a dokumentum egészének vagy részeinek feldolgozása, terjesztése.

www.salessolutions.hu


