
                  CLASSIC HOTEL***……………. ….   
  RENDEZVÉNY TEREM – EVENT ROOM.. 

       Választható további szolgáltatások / Additional Services on Request……. 
 

KÁVÉSZÜNET / COFFEE BREAKS      – 1 100 HUF/fő/alkalom  -  person / dose 
kávé, teaválogatás, üdítő, ásványvíz / coffee, tea selection , soft drinks, mineral water 
 

KÁVÉSZÜNET SÜTIVEL / COFFEE BREAKS WITH SAKES       – 1 500 HUF/fő/alkalom  -  person/dose 
édes-sós sütemény, kávé, teaválogatás, üdítő, ásványvíz / sweet-soulty cakes, coffee, tea selection, soft drink, mineral water 
 

SZENDVICS KÁVÉSZÜN. / COFFEE BRKS WITH SANDWICHES – 1 800 HUF/fő/alkalom - person/dose 
(szendvics válogatás, kávé, teaválogatás, üdítő, ásványvíz / sandwich selection, coffee, tea selection, soft drinks, mineral water) 

 

KÉT FOGÁSOS EBÉD / TWO-COURSE LUNCH       – 2 150 HUF/fő/alkalom – person/dose 
(leves, főétel, ásványvíz vagy üdítő / soup, main-course, mineral water or soft drink 

 

HROM FOGÁSOS EBÉD / THREE-COURSE LUNCH     – 2 450 HUF/fő/alkalom – person/dose 
(leves, főétel, desszert, ásványvíz vagy üdítő / soup, main-course, dessert, mineral water or soft drink 

 

                           Kedvezményes szállás / Discouted room prices……….……… 
 

EGYÁGYAS SZOBA        /     SINGLE ROOM  –   9 900 HUF    /szoba/éj    room/night 
KÉTÁGYAS SZOBA        /     DBLB OR TWIN ROOM  – 13 000 HUF    /szoba/éj    room/night 
HÁROMÁGYAS SZOBA /      TRIPLE ROOM  – 16 500 HUF    /szoba/éj    room/night 

(fürdőszobás szoba, büféreggeli, WiFi, hűtőszekrény, síkképernyős TV, szobai széf 
room with bath, buffet breakfast, WiFi, refridgerator, fletscreen TV, satyfe deposit box) 

 
 

Az árak HUF összegben értendőek és tartalmazzák az ÁFA-t. Szervízdíjat nem számítunk fel. 

 Prices are listed in HUF and VAT is included. No service fee will be charged. 

Minden adat és ár csak tájékoztató jellegű. / All data and prices are for information purposes only. 

  
     Üzemeltető: Classic Hotel Kft., H – 1118 Budapest, Zólyomi út 6., asz.: 12156610-2-43, cg.: 01-09-560638..… 
   Management: i-Hotels Kft., H – 1119 Budapest, Andor utca 21. fszt., asz.: 25114117-2-43, cg.: 01-09-200433… 

 

 
Budapest 
Terem / Event Room 
 
- nagy alapterület 
- szálloda földszintjén   
- légkondicionált  
-„U” alakban max 35 fő 
- „iskolapadban” max 45 fő 
- „moziszerűen” max 80 fő 
- közvetlen hall kapcsolat 
- large-sized event room 
- ground floor of the hotel 
- air-conditioned 
- in „U” shaped max 35 pax 
- in „school-desk” shaped 48 pax 
- in „cinema-liked” shaped  
- direct connect to the loby 

  

Bérleti díj – Rental fee 
25 500,- HUF/Nap/Day 
 6 500,- HUF/Óra/Hour 

 

 
Buda  
Terem / Evenet Room 

 
- nagy alapterület 
- a szálloda első emeletén  
- galériaszinten  
- „U” alakban max 35 fő 
- „iskolapadban” max 40  fő - 
„moziszerűen”  max 60  fő 
- közvetett kertkapcsolat  
- large-sized event room 
- 1st floor of the hotel 
- gallery area 
- in „U” shaped max 35 pax 
- in „school-desk” shaped 40 pax 
- in „cinema-liked” shaped 60 pax 
- connect to the garden 

 

Bérleti díj – Rental fee 
25 500,- HUF/Nap/Day 
 6 500,- HUF/Óra/Hour 

 

 
Pest  
Terem / Event Room 
 
- kisebb alapterületű 
- a szálloda első emeletén  
- galériaszinten  
- „U” alakban max 15 fő 
- „iskolapadban” max 15  fő - 
„moziszerűen”  max 25  fő  
- közvetlen kertkapcsolat 
- smaler basic area event room 
- 1st floor of the hotel 
- gallery area 
- in „U” shaped max 15 pax 
- in „school-desk” shaped 15 pax 
- in „cinema-liked” shaped 25 pax 
- direct connect to the garden 

 

Bérleti díj – Rental fee 
25 500,- HUF/Nap/Day 
 6 500,- HUF/Óra/Hour 


