
NOVOTEL BUDAPEST DANUBE – Páratlan pesti panoráma! 

A Szabad Tér Színház és a Novotel Budapest Danube csomag ajánlata a 2016-os 

Budapesti Nyári Fesztiválra 

Akár a Margitszigeti, akár a Városmajori Szabadtéri Színpadon megrendezésre kerülő 

előadást szeretné megtekinteni, a Novotel Budapest Danube**** szálloda az ideális választás 
Önnek! 

Mindkét kulturális helyszín könnyen megközelíthető és kedvezményes csomag ajánlatunkkal 

garantáltan felejthetetlen élményben részesül! 

Néhány sor a szállodáról: 

A Novotel Budapest Danube szálloda, Közép-Európa egyik leggyönyörűbb épületének, a magyar Parlamentnek 

látványával várja vendégeit. Szállodánk a Margit és a Lánchíd között, közvetlenül a Duna partján, a város budai 

oldalán fekszik, 10 percnyi sétára a Budai vártól és a belvárostól. 175 Novation szobája maximálisan igazodik a 

speciális igényekhez. Hat egyedülálló panorámás saroklakosztály, 36 emeltszintű szolgáltatással rendelkező dunai 

panorámás szoba, tágas superior szobák, executive szobák, egybenyitható és mozgássérült szobák szolgálják 

vendégeink kényelmét. 

A csomag tartalma (per fő): 

- 1 éjszaka szállás Superior szobatípusban

- Bőséges büféreggeli

- 1 db I. kategóriás jegy a Margitszigeti vagy Városmajori Szabadtéri Színpad előadásaira

- 1 főnek ingyenes belépési lehetőség a Margitszigeti Víztorony kilátó és kiállító térbe

- 1 db jegy a színházi hajós transzfer járatra a Batthyány téri 1. kikötőből a Margitszigeti Szabadtéri Színpad és

Víztorony kikötőjébe és vissza

- 20% kedvezmény a szálloda Café Danube éttermében történő fogyasztásra

- A fitness és szauna ingyenes használata

- Ingyenes vezetékes és vezeték nélküli internet

- Ingyenes parkolás a szálloda parkolójában

- Gyermekkedvezmény: két 16 éven aluli gyermek szálása és reggelije ingyenes, amennyiben a szülőkkel egy

szobában lakik (részükre kedvezményes színházjegy igényelhető)

- ÁFA, IFA

Csomagár: Superior szobában: 19.200 Ft/ fő/ éj

A csomag megvásárlásával lehetőség van a tartózkodás meghosszabbítására 12.200 Ft/ fő/ éj áron (szállás 

reggelivel és adókkal). 

A fenti árak csak ebben a csomagajánlatban érvényesek, min. 2 fő foglalása esetén!     

További információ és foglalás: 

Szálloda – 36 1 458 4900, h6151@accor.com / Jegyiroda – 36 1 301 0147, jegyiroda@szabadter.hu 
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