Üdvözöljük a Sun Resort Apartments-nél!
Köszönjük, hogy a Sun Resort Apartments-et választotta budapesti tartózkodásához!
Reméljük, kellemesen tölti itt idejét, és elégedett lesz szolgáltatásainkkal.
Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a
recepciónkkal, akik szívesen segítenek.
Kellemes tartózkodást kívánunk!

a Sun Resort Apartments vezetősége és személyzete

HASZNOS KAPCSOLATOK
Recepciónk telefonszáma (8:00-24:00): +36-70-771-1481
Recepciónk email címe (minden nap 8:00-24:00): recepcio@sunresortapartments.eu
Értékesítőink email címe (hétfőtől péntekig 9:00-17:00): info@sunresortapartments.eu
Web: www.sunresortapartments.eu

VÉSZHELYZETI TELEFONSZÁMOK
Központi segélyhívó:
Mentők:
Rendőrség:
Tűzoltóság:

KÖZELBEN

112
104
107
105

KÓRHÁZ

BANKAUTOMATA (ATM)

Szent Rókus Kórház
Cím: 1085 Budapest, Gyulai Pál u 2-4.
Telefon: +36-1-235-6500

A Las Vegas Casinonál a nagy betűk mögött.

GYÓGYSZERTÁR
Cím: 1091 Budapest, Üllői út 65
Nonstop Három Sas Gyógyszertár
Cím: 1082 Budapest, Baross utca 70-72.
Telefon: +36-1- 313-7210

Haifa Dent 0-24h
Cím: 1072 Budapest, Akácfa St 13.
Mobil: +36-20-263-72-62
Telefon: +36-1-783-43-14

24 ÓRÁS ORVOSI SZOLGÁLAT
Falck SOS Hungary: +36-1-200-0100

RENDŐRSÉG
VIII. kerületi Rendőrkapitányság
Cím: 1084 Budapest, Víg utca 36.
Telefon: +36-1-477-3700
Turista Rendőrség (0-24): 06-1-438-8080

Corvin Plaza

Legközelebbi metró megálló a Corvin negyed
M3, M2, busz 914,923, 950, villamos 4,6
További információk: www.bkk.hu

VASÚTÁLLOMÁS
Keleti pályaudvar

1087 Budapest Kerepesi u. 2-4.

FOGORVOS

BANK, PÉNZVÁLTÓ

TÖMEGKÖZLEKEDÉS

Non-stop csomagmegőrzők
Hazai és nemzetközi járatinformáció:
MÁVDIREKT 06-1-371-9449

TAXI
Hívja recepciónkat!

LISZT FERENC AIRPORT
Általános járatinformáció:
+36-1-296-7155
Elveszett csomagok 2B:
+36-1-296-7690, +36-1-295-3480

BENZINKÚT
1082 Budapest, Futó u. 52.
Nonstop nyitva
Autóclub segélyhívó: 188

Kedvező árú reptéri transzfert ajánlunk, foglalja le legkésőbb az utazás előtti napon!
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HÁZIREND
ÉRKEZÉS ÉS TÁVOZÁS
Érkezés: 16:00 és 23:30 között
Távozás: 8:00 és 11:00 között
Korai távozás 8:00 előtt lehetséges, kérjük, előző este értesítse a recepciónkat, a kulcsot,
garázskártyát, légkondicionáló távirányítót dobja be a recepciónk mellett található postaládába, vagy
hagyja a konyhaasztalon, köszönjük. Késői távozás 13:00 óráig előzetes egyeztetés alapján
lehetséges, különdíj ellenében. Csomagmegőrzés ingyenes a recepciónk mellett.
Éjfél és 8:00 között a kulcsszolgálat vagy a sürgősségi szolgálat díja árlistánk alapján.

DOHÁNYZÁS
A dohányzás szigorúan tilos az épületben, és a lakásokban, kivéve az erkélyeket. 100€ bírság fizetendő
a szabály megsértése miatt. A lakásokban van füstérzékelő.

KULCSOK ÉS TOKENEK
1 kulcs-garnitúrát biztosítunk vendégeinknek, a token a társasház bejárati ajtaját és a folyosói ajtókat
nyitja. A kulcs az apartman bejárati ajtaját nyitja. Amennyiben még egy kulcs-garnitúrára lenne
szüksége, letéti díj/kaució ellenében kérhet a recepción. Kérjük, ne hagyja a kulcsát az apartmanban!
Ha a bejárati ajtó véletlenül becsukódik, csak egy másik kulccsal tudjuk kinyitni. Kérjük, tartsa a
bejárati ajtót zárva tartózkodása alatt a belső gombot elfordítva.
Kérjük kulccsal zárja be a bejárati ajtót, és csukja be az ablakokat, teraszajtókat mielőtt
elhagyja az apartmant, köszönjük!

PARKOLÁS
Az épület garázsában a parkolás lehetséges árlistánk alapján, a garázs-kártyáért letéti díj/kaució
fizetendő. A garázsszámot a földre festve találja meg, garázsainkat türkizkék logózott feliratokkal
láttuk el. Az utcán parkolási díjat kell fizetni, ha a parkolóóra lejár, vagy nem megengedett helyen
parkol, kerékbilincs várhatja. Mielőtt a garázst kinyitná, kérjük, hajtson egészen közel autójával a
garázskapuhoz, és a garázskártyát lengesse a fehér szenzor előtt. Kihajtáskor álljon meg a fehér
szenzornál a kapu előtt, hogy a garázskaput ki tudja nyitni.

SZÉF
Lehetőség van a szobában lévő széf használatára árlistánk alapján. A kóddal és a használati utasítással
kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot a recepciónkkal. Nem vállalunk felelősséget a lakásban
felügyelet nélkül hagyott értékekért, köszönjük megértését.

TAKARÍTÁS, TÖRÖLKÖZŐK
Érkezéskor fizetett takarítási díj a végtakarítást tartalmazza távozása után. Ágyneműs takarítás a 7.
napon, törölközőcsere a 3. vagy 4. napon. Piperecikkeket (szappan, toalettpapír, mosogatószer,
szivacs) ajánlunk itt tartózkodása során díjmentesen. Ha a legnagyobb erőfeszítésünk ellenére esetleg
elfelejtettük törölközőt cserélni, vagy valamely piperecikk elfogyott, kérjük, jelezze azt a recepción, és
kollégáink hamarosan kijavítják ezt a hibát. A szárítóállványt a mosógép mellett találja, a vasaló és
vasalódeszka a szekrényben található. Ha több törölközőt szeretne, vagy akár több takarítási
szolgáltatást árlistánk alapján, kérjük, jelezze a recepción.

HULLADÉK
Az épületben találhatók a szeméttárolók, kérjük, ide dobja ki a hulladékot. Kérjük, szelektíven gyűjtse
a hulladékot, papír (kék tartály), műanyag + fém doboz (sárga tartály), köszönjük. Kérjük, ne
szemeteljen az épületben. Hulladéktárolók
• Sun Resort épület A, B, C lépcsőház: -1 szinten
• Park épület: földszinten, a bejárati folyosón balra az üveges ajtó után
• Fontana épület: a bejárat jobb oldalán
• Premier épület: -1 szinten
Ne felejtse el magával vinni a tokenét!

HÁZIÁLLATOK
Háziállatok nem engedélyezettek az apartmanokban.

ÉJSZAKAI NYUGALOM, ÉS CSEND
Kérjük, biztosítsa az éjszakai nyugalmat, és ne zavarja a többi vendéget és lakót. Kérjük, vegye
figyelembe, hogy bármilyen túlzott zaj vagy rendzavarás, a Társasházi Házirend megsértése, amely
jogi követelményekkel jár, és el kell hagyniuk a lakást a szállásdíj visszatérítése nélkül, köszönjük
megértését.
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ÚTMUTATÓ A LAKÁSHOZ
FŰTÉS, LÉGKONDÍCIONÁLÓ
Automatikus központi fűtés van a lakásban. A fűtés szabályozó gombját minden szobában az ablakok
alatt találják. A gomb forgatásával beállíthatja a hőmérsékletet. Minél nagyobb számot választ, annál
melegebb lesz. Kérjük, tekerje le, ha elhagyja a lakást, köszönjük.
A légkondicionáló távirányítóval működik, kérjük, ha használni szeretné, kérje el a recepción.
Győződjön meg róla, hogy hűtési módban (hópihe), és nem ventilátor módba (lapátok) kapcsolta.
Kérjük, zárja be az összes ajtót és ablakot, ha használja. Az erkélyen a kondenzvizet egy kék vödörben
gyűjtjük össze, ha esetleg megtelne, kérjük, öntse ki a mosdóba, köszönjük.

BABA FELSZERELÉS
Babaágy, ágynemű, etetőszék, pelenkázó matrac 0-2 éves vendégeinknek naponta árlistánk alapján
elérhető, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a recepcióval.

TV
Minden szoba síkképernyős televízióval felszerelt, amelyhez két távirányító van. Az egyik a TV-hez és a
másik a Telekom boxhoz, amely az ingyenes TV csatornákért felelős. Kapcsolja be először a TV-t, a TV
készülék távirányítójával és állítsa be a HDMI csatlakozást. Ezután válthat a csatornák között a másik
távirányítóval.

KONYHA
Szeretettel várjuk egy kis ajándék kávéval és teával a hosszú utazás után. A csapvíz iható, és kiváló
minőségű Budapesten. A konyhai szekrényben találhatók a tányérok, evőeszközök, edények, poharak
és csészék. Kérem, használja az alátétet a konyhapult védelme érdekében a forró edények alá,
köszönjük. Az elektromos főzőlap, és a sütő a gombok bekapcsolásával működik. Ha nem kapcsolódik
be, akkor lehet, hogy a gyermekzár bekapcsolva maradt. Nyomja meg a gombot egy kicsit
hosszabban. Ha még mindig nem működik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a recepciónkkal, ahol
segítenek. Kérjük, ne hagyjon a főzőlapon semmiféle tárgyat (konyharuhát stb.), mert a főzőlap
riasztási jelet adhat. Kérjük, használja a konyhai elszívót a tűzhely felett, ha főz valamit, köszönjük. A
konyhában mikrohullámú sütő, vízmelegítő és kenyérpirító található. A kávéfőző őrölt kávéval
működik. Ha a mosogatógépet (csak néhány apartmanban) használja, használjon mosogató tablettát,
amelyeket a recepción vásárolhat. Használat után kérjük, mossa el az edényeket és tegye vissza a
szekrénybe, és hagyja el a konyhát tisztán és rendezetten távozáskor, köszönjük.
Kérjük, az összes elektromos berendezést kapcsolja ki, amikor elhagyja a lakást!

FÜRDŐSZOBA
A törölközőket az ágyon találja. Kérjük, ne dobjon be a WC-be semmilyen higiéniai terméket (higiéniai
táska a tartóban található), cigarettacsikket, kozmetikumot, fülpiszkálót, gyermekjátékot stb. A
hajszárító a tükör közelében található. Sampon, testápoló, kozmetikai szett és varróeszköz vásárolható
a recepción. Minden szoba mosógéppel felszerelt. Ha nem biztos benne, hogyan kell megfelelően
használni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a recepcióval, akik megadják a megfelelő utasításokat. A
mosógépeknél, amelyek felül nyílnak, először be kell zárni a belső fém ajtót, majd ezt követően a
felső ajtót. Ha nem használja megfelelően, és elromlik, a javítás költségét meg kell téríteni. Kérjük,
használjon mosószert, amelyet vásárolhat a recepciónkon. Ha zuhanyozik, kérjük, a zuhanyfüggönyt
belül használja, hogy megakadályozza a víz kiáramlását a kádból, és kérjük, használja a fürdőszobai
elszívót, köszönjük.

CIPŐTISZTÍTÁS
Az előszobában vagy a szekrényben találja a cipővel jelölt tartót amelyben cipőkanalat és
tisztítókendőt talál, kérjük ne használja cipőtisztításra a törölközőinket, köszönjük.

HA PROBLÉMA ADÓDIK
A villannyal: A villanyórák többnyire a folyosón vannak, a kismegszakítók az ajtók felett. A Park
épületben, néha ha túl sok fogyasztót kapcsol be egyszerre (sütő, hajszárító, stb.), a kismegszakító
lecsapódhat, amelyet az ajtó felett vissza kell kapcsolni, kérje a recepciós segítségét.
Ha a víz, WiFi, TV, fűtés, vagy légkondicionáló használatával lenne gond, kérjük, hívja a recepciót.

TÁVOZÁSKOR kérjük…
• Kapcsolja ki a világítást, az összes elektromos berendezést (a légkondicionálót is)
• Csukja be az összes ajtót, ablakot
• Ellenőrizze a fiókokat is, hogy becsomagolta minden személyes tárgyát és értékét, köszönjük!

Jó időtöltést kívánunk, és reméljük, hamarosan újra találkozunk!
SUN RESORT APARTMENTS
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HELYI KÖZLEKEDÉS
REPÜLŐTÉRI TRASZFER

Privát transzfert rendelhet a recepción a távozás előtti napon, árlistánk alapján maximum 4 fő (kb. 20
perc).

TÖMEGKÖZLEKEDÉSSEL A REPÜLŐTÉRRE

Szálljon fel az M2 metró ra a Klinikák állomásnál, majd 6 megálló múlva Kőbánya-Kispesten szálljon át
az E200 buszra, amellyel 9 állomás a repülőtérre (körülbelül 60 perc)

TÖMEGKÖZLEKEDÉS A VONATÁLLOMÁSOKHOZ

NYUGATI VASÚTÁLLOMÁS: Sétáljon át a Corvin sétányon. Az út végén található a metró. Szálljon fel
az M3 metróra, és menjen Újpest-Központ irányába. Szálljon le a Nyugati pályaudvaron.
KELETI VASÚTÁLLOMÁS: Sétáljon át a Corvin sétányon. Az út végén található a metró. Szálljon fel az
M3 metróra, és menjen Újpest-Központ irányába, szálljon le a Deák Ferenc téren. Váltson itt az M2
metróra, és menjen az Örs vezér tere irányába, szálljon le a Keleti pályaudvaron.
DÉLI VASÚTÁLLOMÁS: Sétáljon át a Corvin sétányon. Az út végén található a metró. Szálljon fel az M3
metróra, és menjen Újpest-Központ irányába, szálljon le a Deák Ferenc téren. Váltson itt az M2
metróra, és menjen a Déli pályaudvar felé.

METRO VONALAK
Az apartmanok legközelebbi metróállomása a Corvin-negyed. (A Corvin sétányon, a Corvin Pláza útján
sétálva, az út végén megtalálja a metróállomást.)
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PARKOLÁS A KÖZELBEN
Ha Budapestre autójával érkezik, mint a legtöbb európai fővárosban, a parkolási lehetőség Budapesten
is nehéz lehet, mivel gyakran nehéz parkolóhelyet találni. Az önkormányzati parkolás különböző
parkolási zónákra oszlik, az utcai parkolás pedig a város területe szerint változik.
Utcai parkolás
Általában a parkolást 8 és 18 óra között kell fizetni (kivéve az 1. zónát, lásd lent) hétfőtől péntekig. Az
utcai parkolás (városi parkoló) a hétvégéken ingyenes. Budapest több utcai parkoló zónára oszlik,
különböző díjakkal.
Várhegy, Margit-sziget és Pest belvárosa (nagyjából az Erzsébet-híd és a Lánchíd között) korlátozott
területet kínál az autók számára. A belváros Pest (a Duna és a Nagykörút közötti terület) és a Várhegy
(Erzsébet hídtól a Margit hídig a Budai oldalon) területe az 1. övezethez tartozik. A parkolási díj itt 440
Ft/óra hétköznapokon 8 órától 20 óráig kell fizetni. A 2. zónában, Buda legtöbb részén és a
Nagykörúton kívüli területeken a parkolási díj 265 Ft/óra, a Corvin sétány környékén is,
hétköznapokon 8-tól 18 óráig. Más területek a 3. zónába tartoznak, ahol a parkolási díj 175 Ft / óra,
hétköznap 8.00 és 18.00 óra között.

Parkolási díj:
4 övezet – 265.-Ft/óra, hétköznapokon 8:00-18:00 maximum 3 óra
A jegyeket a legközelebbi parkolóórából kell megvásárolni, és azokat a műszerfalra kell helyezni. A
parkoló automaták készpénzzel (HUF) működnek. A "Mobil Parkolás" matricákkal rendelkező
automaták elfogadják a mobiltelefonos fizetést is. A Telefonon keresztül történő befizetés SMS-ben
történik (a rendszámtábla számát a matricán feltüntetett telefonszámra írja be, és a "STOP" szöveget a
parkolás befejezése után). Kérjük, az előfizetésének megfelelő kezdetű telefonszámra küldje a feliraton
szereplő telefonszámra a rendszámát a szolgáltatás igénybevételéhez.
Parkolóházak
Corvin Plaza Parkolóház (350.-Ft/óra)
Holló Parkolóház (400.-Ft/óra) Cím: 1074 Budapest, Holló utca 6.
Budapest Park and Ride (P+R)
A Budapest Park és Ride parkolói a metróállomások közelében, a városközponttól nem messze
helyezkednek el. A parkolás napi díja ingyenes, vagy 320.-Ft körül van. Közeli P+R helyszín
Budapesten: P + R Népliget - M3 metróvonal közelében, Pest
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HELYI ÜZLETEK, LÁTNIVALÓK - TIPPJEINK
HELYI ÉLELMISZERÜZLETEK
Lidl Szupermarket
A bejárat mellett található.
Friss péksütemények, gyümölcsök, mélyhűtött ételek,
tisztítószerek, általános élelmiszerek.
Nyitva tartás:
Hétfőtől szombatig: 7:00 - 10:00
Vasárnap: 07:00 és 17:00 között
Príma Shop
A Corvin Plazaban normál élelmiszerbolt található, friss
péksütemények, húspult.
Nyitva tartás:
Hétfőtől szombatig: 7:00 - 10:00
Vasárnap 8: 00-19: 00 között

Lipóti Pékség
A Corvin Plázában, ahol friss
szendvicseket, reggelit vásárolhat
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 7:00 - 10:00
Szombaton 7: 00-2: 00 között

péksüteményeket,

HELYI KÁVÉZÓK
Mlinar Coffee
A Corvin sétány bal oldalán a Pláza felé, friss tészta,
burek, pizza, minőségi szendvicsek, reggeli és
gyorsételek.
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 8:00 - 10:00
Szombaton 8: 00-18: 00 között
Costa Coffee
A Corvin sétány jobb oldalán a Pláza felé, ahol kávét,
kávékülönlegességeket,
szendvicseket,
reggelit
vásárolhat
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 7:00 - 10:00
Szombaton 8:00 és 9:00 óra között

Cserpes Tejívó
A Plaza után a metró felé, salátákkal, tejjel, kakaóval,
joghurttal, házi süteményekkel
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 7: 30-10: 00
Szombat: 9:00 órától 20:00 óráig

SUN RESORT APARTMENTS
 H-1082 Budapest, Corvin sétány 4.  info@sunresortapartments.eu  www.sunresortapartments.eu 

HELYI ÉTTERMEK
Bombay Curry Bar
Kiváló választás az indiai ételek rajongóinak, a Plaza
irányába a jobb oldalon. Előételek, levesek, tekercsek,
grill ételek édességek vegetáriánus menü
Nyitva tartás:
Hétfőtől vasárnapig: 12:00 - 22:00
www. bombaycurrybar.hu

Hummus Bar
Egészséges és ízletes ételek, vegetáriánus választék a
Plaza irányába. Piták, levesek, saláták, humusz-tálak,
desszertek.
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 11:00 - 23:00
www.hummusbar.hu

Amici Miei
Egy modern hely tradícionális olasz ételekkel családi
hangulattal, fagylaltozóval a Plaza felé menet a bal
oldalon
Nyitva tartás:
Hétfőtől szombatig: 10:00 - 24:00
www.amicimiei.hu

Gyros
Autentiker görög családi válallkozás, Budapest legjobb
gyrosát kóstolhatjuk itt meg, nem sajnálnak semmit ami
belevaló. Nem túl csinos a hely, de megéri kivárni a
sort.
Cím: 1087 Budapest, Üllői út 38.
Nyitva tartás:
Hétfőtől szombatig: 12:00 – hajnalig

Rosenstein Vendéglő
Egy hosszabb sétára vagy néhány perces taxi útra
található a tardícionális magyar ételeket és a zsidó
konyhát is kiváló minőségben bemutató klasszikus
étterem.
Cím: 1087 Budapest, Mosonyi u. 3.
Nyitva tartás: Hétfőtől szombatig: 12:00 - 23:00
www.rosenstein.hu

BEVÁSÁRLÓ KÖZPONT
Corvin Plaza
1083 Budapest, Futó u. 37.
Nyitva tartás: Hétfőtől–szombatig: 10.00-21.00
Vasárnap: 10.00-18.00
115 üzlet, 9 outlet, Szupermarket
www. corvinplaza.hu
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BUDAPEST LEGJOBB PIACA
Nagyvásárcsarnok
1093 Budapest, Vámház krt. 1-3.
Zöldség, gyümölcs, sajt, hús, hal, helyi termelők,
virágüzletek, műemlék épület.
Nyitva tartás:
Hétfőtől-péntekig: 06.00-18.00
Szombaton: 06.00-15.00
Állatkert
1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.
Magyarország legrégebbi
és
a
legnagyobb
gyűjteményű állatkertje,
7
kontinens
állatvilágát
tekinthetjük meg számos programmal 18,4 hektáron.
Nyitva tartás: minden nap 09:00, záróra változó
www.zoobudapest.com

KULTÚRÁLIS PONTOK
Bálna
Kulturális centrum számos
kávézóval.
www.balnabudapest.hu

üzlettel,

étteremmel,

Nemzeti Múzeum
1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
Nyitva tartás:
Keddtől – vasárnap: 10.00-18.00
Hétfőn zárva
Állandó és időszaki kiállítások
www.hnm.hu

Holocaust Emlékközpont
1094 Budapest, Páva St. 39.
Az állandó kiállítás 12 év felett ajánlott
Nyitva tartás:
Keddtől – vasárnap: 10.00-18.00
Hétfőn zárva
www.hdke.hu
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ACTION

Váci utca
Híres sétálóutca elegáns üzletekkel, kávézókkal,
éttermekkel, az utca végén található a Vörösmarty tér
szezonális piacokkal és a híres Gerbeau cukrászdával

LÁTNIVALÓK SÉTA TÁVOLSÁGRA
Füvészkert
1083 Budapest, Illés u. 25.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez tartozó nagy
botanikus kert Magyarország első botanikus kertje,
1771-ben alapították. A kert tökéletes hely egy sétához,
a természetben, különösen tavasszal és ősszel. A
Füvészkert
mindössze
13
percre
található
az
apartmanoktól, 9:00-16:00 között tart nyitva.
Iparművészeti Múzeum
1091 Budapest, Üllői út 33-37
Magyarország egyik legszebb múzeuma,
kívül és belül. Különféle állandó és ideiglenes
kiállításokat kínál. A fő gyűjtemény a kortárs magyar
művészetet mutatja be. A Múzeum 10 percre található
az apartmanoktól.
Nyitva tartás:
Keddtől – vasárnap: 10.00-18.00, hétfőn zárva
www.imm.hu
Magyar Természettudományi Múzeum
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
A paleontológiáról, a botanikáról, a zoológiáról és
egyebekről számos kiállítás látható itt, egyedi
programokkal. Az apartmanok gyalogosan kb. 14 percre
vannak.
Nyitva tartás:
Szerdától – hétfőig: 10.00-18.00, Kedden zárva
www.nhmus.hu

TEMPLOMOK
Örökimádás Oltáriszentség temploma
1094 Budapest, Üllői út 77.
Misék:
Vasárnaponként: 7:30, 9:00, 11:00, 18:00
Hétköznap: 6:30, 18:00
www.orokimadas.hu

Páva utcai zsinagóga
1094 Budapest, Páva u. 39
Kedd-vasárnap: 10:00 - 18:00
Autentikus hely, egykor Budapest második legnagyobb
zsinagógája volt.
www.hdke.hu

Budapest mecset
1119 Budapest, Fehérvári út 41
A 3 emeletes hatalmas épület, könnyen megközelíthető
tömegközlekedéssel, és parkolóval is rendelkezik. A
budapesti mecset fenntartója a muzulmánok szervezete
Magyarországon. A budapesti mecset kapuit 2011-ben
nyitották meg Ramadánkor. Minden pénteken mintegy
500 ember imádkozik a budapesti mecsetben.

Jó szórakozást kívánunk, élvezze budapesti látogatását!
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RECEPCIÓNKON KAPHATÓ JEGYEK
Széchenyi Fürdő jegyek
Szekrény hétköznap 5200Ft / szekrény hétvégén 5400HUF
Kabin hétköznap 5700Ft / kabin hétvégén 5900HUF
www.szechenyifurdo.hu
Gellért Fürdő jegyek
Szekrény hétköznap 5600Ft / szekrény hétvégén 5800HUF
Kabin hétköznap 6000Ft / kabin hétvégén 6200HUF
www.gellertfurdo.hu
Life1 Wellness Center
a Futó utcában, csak néhány lépésnyire. Ha pihenni vagy
edzeni szeretne egy fárasztó nap után, élvezze a Life &
Wellness programot a Life1 Corvin Wellness Clubban.
A 23 méter hosszú uszoda, szaunák, gőzfürdő,
pezsgőfürdő, masszázs és szépségszalon biztosítja a
kikapcsolódást és pihenést a wellness részlegben. Jegy
1500Ft/fő
Hajózás a Dunán
Kávé & sétahajózás: 4000HUF, Ebéd & sétahajózás:
11300HUF, Vacsora & sétahajózás: 15400HUF, Ital és
sétahajózás: 6200HUF, Csapolt sör & sétahajózás:
8400HUF, Koktél & sétahajózás: 7400HUF, Bor &
sétahajózás: 9400HUF, Party & sétahajózás: 5300HUF,
Pub Crawl & sétahajózás: 8500HUF

Műsorok, koncertek, sétarepülés
Folklór show: üléstől függően 6500HUF - 25300HUF
Gála koncert: üléstől függően 9400HUF-tól 29800HUF-ig
Orgona koncert: üléstől függően 5200HUF - 9200HUF
Air Cruses: Cessna Tour 70000HUF -80000HUF- 95000HUF
Helikopter túrák 135000HUF

Budapest Kártya
5500HUF a kártya érvényes 24 óráig
8500HUF a kártya érvényes 48 óráig
10900HUF a kártya érvényes 72 óráig
14500HUF a kártya érvényes 96 óráig
Korlátlan tömegközlekedés, amíg a kártya érvényes!

Hop-on Hop-off buszjegyek
Felnőtt 24 óra, 4 vonal: 6000HUF,
Felnőtt 48 óra, 4 vonal: 7000HUF,
Felnőtt 72 óra, 4 vonal: 8000HUF,
Felnőtt 24 óra, 5 vonal: 7000HUF,
Felnőtt 48 óra, 5 vonal: 8000HUF,
Felnőtt 72 óra, 5 vonal: 9000HUF,

Diák:
Diák:
Diák:
Diák:
Diák:
Diák:

5500HUF
6500HUF
7500HUF
6500HUF
7500HUF
8500HUF

…VALAMINT A NAPI AJÁNLATAINK…
SUN RESORT APARTMENTS
 H-1082 Budapest, Corvin sétány 4.  info@sunresortapartments.eu  www.sunresortapartments.eu 

ÁRLISTA
KAUCIÓ
Apartman kaució, amely 1 kulcsot és 1 tokent tartalmaz ...................................... 70€
Második kulcs és token kaució ........................................................................ 50€
Garázs-kártya kaució ....................................................................................... 30€
Légkondicionáló távirányító kaució .................................................................... 20€
A kauciókat érkezéskor készpénzzel vagy bankkártyával tudják fizetni, és távozás után
3 napon belül, miután ellenőriztük az apartman állapotát, valamint a leadott kulcsok,
garázskártya és távirányító meglétét, a megadott bankkártyájukra visszafizetjük.

IDEGENFORGALMI ADÓ
A szállásköltség 4%-a, amely a helyszínen fizetendő, nem fizethető SZÉP kártyával.

TAKARÍTÁSI DÍJ
Stúdió és egy-hálós apartmanok ....................................................................... 10€
Két-hálós apartman ......................................................................................... 30€
Három-hálós apartman ................................................................................... 50€
Extra törölköző kérésre ...................................................................................... 2€
Extra takarítás apartman mérettől függően kérésre ................................ 10€/30€/50€
A takarítási díj foglalásának hosszától függően a végtakarítást, valamint a 3. vagy 4.
napon törölközőcserét és a 7. napon huzatos takarítást tartalmazza.

IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Széf naponta .................................................................................................... 1€
Reggeli doboz naponta személyenként ................................................................. 3€
Life1 wellness-medence jegy személyenként, alkalmanként .................................... 5€
Baba-szett (kiságy, etetőszék, pelenkázó) naponta ............................................... 5€
Légkondicionálás naponta................................................................................... 5€
Késői érkezés éjfél és 8:00 között ..................................................................... 10€
Korai érkezés 12:00-16:00 között ..................................................................... 10€
Késői távozás 13:00-ig egyeztetés alapján ......................................................... 10€
Parkolás naponta ............................................................................................ 12€
Transzfer a reptérre, 4 főre .............................................................................. 24€
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a recepciónkkal, amennyiben valamely szolgáltatásunk
iránt érdeklődik.

HASZNOS HOLMIK
Kozmetikai készlet........................................................................................100
Varrókészlet ................................................................................................100
Sampon ......................................................................................................100
Testápoló ....................................................................................................100
Mosó kapszula ............................................................................................100
Mosogatógép tabletta ...................................................................................100
Elem AA .....................................................................................................100
Elem AAA ...................................................................................................100
Fogmosó készlet ..........................................................................................200
Borotvakészlet ............................................................................................200
Hűtő mágnes ..............................................................................................300
Ragtapasz ..................................................................................................500
Adapter angol .............................................................................................800
Esernyő .................................................................................................. 2 000
Telefon töltő (Iphone € Android) ................................................................ 3 000
Römi kártya.................................................................................................900
Römi kártya dupla ..................................................................................... 1 500
Maci Budapest nagy................................................................................... 3 600
Maci Budapest közepes .............................................................................. 2 400
Maci Budapest mágnes .............................................................................. 1 500
Kérjük, jöjjön be a recepciónkra, amennyiben valamely termék iránt érdeklődik.

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

SZÁLLÁS DÍJ
Stúdió apartman 2 főre, szezontól függően ................................................. 50€-130€
Stúdió apartman 4 főre, szezontól függően ................................................. 60€-130€
Egyhálós apartman 4 főre, szezontól függően ............................................. 70€-150€
Egyhálós apartman 6 főre, szezontól függően ............................................. 80€-150€
Két hálós apartman 6 főre, szezontól függően ........................................... 110€-250€
Három hálós apartman 8 főre, szezontól függően ...................................... 130€-300€
Aktuális
árainkért
és
kedvezményeinkért
látogasson
el
weboldalunkra
www.sunresortapartments.eu.
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