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Mi az Accent Hotels-nél azért dolgozunk, hogy  
vendégeink elégedetten távozzanak és  visszatérjenek
hozzánk.

http://www.accenthotels.com/


Accent Hotels:
Az élmény a részletekben rejlik

 Az Accent Hotels a
legdinamikusabban fejlődő magyar
szállodacsoport, amely jelen
pillanatban:
• 14 vidéki;
• 1 külföldi;
• és 3 budapesti hotel

üzemeltetését koordinálja.

Részletek: www.accenthotels.hu
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Ambra Hotel****, Budapest

Az Ambra Hotel**** négy csillagos szálloda
Budapest szívében, a Király utcáról nyíló Kis
Diófa utcában.

A szálloda 37 szobájának felszereltségét  hatalmas 
ablak, hangulatos világítás, modern  belső, tágas 
fürdőszoba, valamint Internet  hozzáférés, LCD TV 
és minibár jellemzi.

Plusz szolgáltatásunk: szauna, open bar.

A szálloda 2016 januárjában teljes felújításon
esett át.

Részletek: http://hotelambra.hu
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12 Révay Hotel***, Budapest

A 12 Révay Hotel*** három csillagos szálloda a  
Révay utcában, a belváros szívében, az Opera  
háta mögött, amely 2015. szeptemberében  
nyitotta meg kapuit.
Központi elhelyezkedésének köszönhetően a 
város nevezetességei nagyon könnyen 
megközelíthetőek. 
53, klasszikusan berendezett szobája és 3, a 
Bazilikára néző apartmanja vendégei teljes
kényelmét szolgálja. A modern stílusban 
berendezett  szobák mindegyikében díjmentes 
vezeték nélküli  internetkapcsolatot biztosítunk.
Részletek: http://12revay.com
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ROOMbach Hotel
Budapest Center***, Budapest

A ROOMbach Hotel Budapest Center*** friss 
és  igényes, 2014 áprilisában megnyitott, 3 
csillagos  szálloda Budapest bohém és pezsgő 
éjszakai  életének központjában.
A szálloda a 2015. nyarán befejezett bővítést  
követően 99 letisztult stílusú, színes szobával,  
wireless internettel, reggelis ellátással és 24 
órás  recepcióval várja vendégeit.
Városlátogatásra vagy üzleti célra 
érkező  vendégek részére tökéletes
választás.
Részletek: https://roombachhotel.hu
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Balneo Hotel Zsori
Thermal & Wellness**** Zsóryfürdő

A 134 szobás, négycsillagos Balneo Hotel Zsori  
Thermal & Wellness**** a fővárostól 1 órányi  
autóútra fekszik.
200 fős rendezvényterme, 35 fős Panoráma terme,  
kisebb tárgyalói és remek konyhája kitűnő  
lehetőséget biztosít nagyobb rendezvények  
színvonalas elhelyezésére is; zsóri gyógyvízzel,  
élményelemekkel és 7 szaunával bővített wellness  
részlege pedig kellemes kikapcsolódást biztosít  
felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt.

Részletek: https://balneohotel.hu
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Erzsébet Királyné Szálloda***
Gödöllő

A gödöllői Erzsébet Királyné Szálloda*** a város  szívében, 
a főtéren, egy régi szecessziós épületben  található.

62 kényelmes szobája, 150 fős gyönyörű  rendezvényterme, 
szekcióterme és zsibongója  tökéletes helyszínt biztosít 
rendezvények részére  150 főig, hangulatos étterme és 
terasza, valamint a  Sissi - kastéllyal közösen szervezett esti 
programjai  remek kikapcsolódást biztosítanak.

Részletek: https://erzsebetkiralyne.accenthotels.com
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Colosseum Hotel****superior,
Mórahalom

A négycsillagos mórahalmi szálloda 82  
légkondicionált szobával, 207 m2-es  
konferenciateremmel, télikerttel, grillterasszal 
és  kiemelkedő wellness részleggel várja 
vendégeit.  A szálloda közvetlen átjárást 
biztosít a Szent  Erzsébet Gyógyfürdőbe, ahol 
a gyógymedencék  mellett nyáron strand és 
csúszdapark is várja a  látogatókat.

Részletek: https://colosseumhotel.hu
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Art Hotel Szeged****, Szeged

Az Art Hotel Szeged**** 2013-ban nyitotta meg  
kapuit Szeged belvárosában, 71 szobával, 100 fős  
étteremmel, 150 nm-es rendezvényteremmel, 4  
szekcióteremmel és wellness részlegével, amelyben  2 
masszázsszoba, finn szauna, infraszauna,  gőzfürdő, 
élményzuhany, dézsazuhany és egy, a  Dóm tér felé 
néző kilátással rendelkező jacuzzi áll  rendelkezésre.
Kiváló elhelyezkedése és különleges designja igazi  
csemegét jelent a modern szállodákat kedvelő  
vendégek számára.

Részletek: https://arthotelszeged.hu
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Best Western Plus
Lakeside Hotel****, Székesfehérvár

A 2015 áprilisában megnyitott négycsillagos Best  
Western Plus Lakeside Hotel**** Budapesttől  
mindössze fél órányi távolságra, az egyik  legnagyobb 
történelmi múltú város, Székesfehérvár  belvárosában, 
a csónakázó - és horgásztó partján  helyezkedik el. A 
100 fő befogadóképességű  étterem, a 86 kétágyas 
szoba, a 80 fős terasz és a  120 fős, 3 felé 
szekcionálható rendezvényterem  ideális helyszínné 
teszi a szállodát céges és családi  rendezvények 
részére egyaránt.
Részletek: https://lakesidehotel.hu
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Károlyi-Kastély, Fehérvárcsurgó

A fehérvárcsurgói Károlyi-Kastély Székesfehérvár  határától 
15 percre található, Budapesttől, Győrtől  és Veszprémtől 
mintegy egy órányi autóúttal  közelíthető meg.

Az épület jelenleg 20 vendégszobával, könyvtárral,  500 m²-
es pincével, 8 különböző méretű és  korszerű technikai 
felszereltséggel rendelkező  konferenciateremmel, gyönyörű 
16 hektáros  ősparkkal, valamint egy 80 fő befogadására  
alkalmas étteremmel várja vendégeit.

Részletek: https://karolyikastely.hu
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Club Aliga Üdülőközpont, Balatonaliga

A Club Aliga üdülőközpont Balatonvilágoson, a
Budapesthez legközelebbi balatoni üdülőhelyen található.
A szálloda 40 hektáros parkja, 2 km hosszú  strandja, retro 
atmoszférája, különleges  szolgáltatásai (saját kertmozi, 
futballpálya, yacht  kikötő, retro party stb.) miatt 
megérdemelten nagy  törzsvendég gárdával rendelkezik.
127 szobája kényelmes elhelyezést nyújt
gyermekes családok részére.

Részletek: https://clubaliga.accenthotels.com
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Kreinbacher Birtokközpont,
Somló-hegy, Somlóvásárhely

A Kreinbacher Birtok legalább annyira feltűnő jelenség,
mint a magányos Somló-hegy bazaltkúpja az amúgy sík
vidéken.
Egyszerre könnyed és elegáns, modern és élhető.
Az egyedi kiállítású 16 szoba, a szőlőtőkékre néző  
borkóstoló terem, a palackos erjesztésű pezsgőkészítés  
mozzanataival megismertető pincetúra lehetősége, a 16  db 
vintage design szerint készült szoba és az 5 vagy 7  fogásos 
bor-és pezsgővacsorát kínáló étterem 2015.  március 
végétől áll a vendégek rendelkezésére.

Részletek: https://kreinbacher.accenthotels.com
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Greenfield Hotel Golf & Spa****, Bükfürdő

A Greenfield Hotel Golf & Spa ****Budapestről alig több
mint két  óra alatt érhető el.
A szálloda 207 igényesen berendezett szobával és gazdag  
wellness & spa kínálattal várja vendégeit, 250 fős  
rendezvényterme és soft all inlcusive ellátást biztosító  
étterme kiemelkedő rendezvényhelyszínné teszi.
A pihenést a szauna-világban megtalálható 10 különböző  
attrakció és a közel 80 gyógy-kényeztető és szépítő  kezelés
biztosítja.

Részletek: https://greenfieldhotel.hu
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Greenfield Hotel Golf & Spa**** Bükfürdő

Birdland Golf Club
A jól ismert Birdland Golf Club kezeli Európa egyik
legszebb 18-lyukú / 72 par fokozatú golfpályáját.

A szállodától mindössze 200 méterre lévő pálya 
speciális  kedvezményeket kínál a szállóvendégek 
részére és kiváló  lehetőség csapatépítő tréningek 
vagy rendezvények  kísérőprogramjaként.

Részletek: https://greenfieldhotel.hu
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Ambient Hotel & AromaSpa****,
Sikondafürdő

Az Ambient Hotel & AromaSpa**** 2014. április  elejétől 
új néven és új koncepció mentén nyitotta  meg kapuit. A 
Sikonda település termálvizes  fürdőjéhez tartozó szálloda 
az illatokat helyezi  fókuszba: a vendégek Zólyomi Zsolt  
illatszelekciójából kiválaszthatják a hozzájuk  leginkább illő 
egyedi illatot, amelyet szobai és  fürdőszobai 
bekészítésként alkalmazunk.

Az illatkoncepció a belsőépítészeti motívumokban is  
fellelhető.

Részletek: https://ambienthotel.hu
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Gotthard Therme Hotel &
Conference****, Szentgotthárd

A Gotthard Therme Hotel & Conference**** 148 tágas,  
kényelmes, modern szobájával és a Szentgotthárdi  
Termálparkba való közvetlen átjárással Magyarország  
legnyugatibb városában, Szentgotthárdon kínál  
színvonalas helyszínt rendezvények lebonyolítására 10  
főtől 400 főig.
A hatalmas parknak köszönhetően a szakmai program  
mellett a szabadidő aktív és vidám eltöltésére is számos  
lehetőséget kínálunk.
A szálloda 2015. november 01-vel nyitotta meg kapuit.

Részletek: https://gotthardhotel.hu
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Bonvital Wellness & Gastro Hotel****, Hévíz

2017 tavaszán új színfolt érkezik a hévízi szállodák közé. 
A Bonvital Wellness & Gastro Hotel**** Hévíz legújabb, 
négycsillagos szállodája exkluzív belső terekkel és modern 
gasztronómiával várja a pihenni vágyókat.
A szálloda 90 tágas, kényelmes szobával a város 
központjában, a sétálóutcán helyezkedik el.
A szálloda Brix Bistro-ja szokásostól elrugaszkodott, 
egészségtudatos nemzetközi és hazai ételekkel várja a 
szálloda vendégeit és külső látogatókat egyaránt. 
Részletek: https://accenthotels.com/hu/bonvitalhotel
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Holiday Hotel Balaton, Csopak

A szálloda Csopak parti részén, a gyönyörű csopaki 
korzóról nyílik és csupán néhány perces sétára van a 
Balaton egyik legszebb strandjától. 
90 szobája kényelmes, tágas elhelyezést biztosít 2 
épületben családok részére, a kellemes park és a remek 
konyha tökéletes helyszínt biztosít csapatépítő 
rendezvények és kisebb családi napok részére. 
Szobáink díjtalan wi - fi kapcsolattal kényeztetik 
vendégeinket, a Holiday Presszó teraszán pedig jólesik 
az esti hűsölés….
Vendégeink részére a csopaki strandbelépőt ajándékba 
adjuk, és a parkolás is díjtalan.

Részletek: https://holidaycsopak.accenthotels.com/hu
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Club Appartement-Hotel 
am Kreischberg

Ausztria szívében, Murauban található az Accent 
Hotels első külföldi szállodája, a Club Appartement-
Hotel am Kreischberg. A gyönyörű hegyi 
környezetben fekvő hotel 137, mindennel felszerelt 
apartmannal, szaunával, játszótérrel, téli sportokkal, 
fitness teremmel, játszótérrel, vadvízi evezési 
lehetőséggel, egy közeli bobpályával és egész évben 
remek kirándulási lehetőségekkel várja  egyéni és 
céges vendégeit egész évben, a különleges 
faborítású Kreischberg Halle pedig ideális helyszínt 
biztosít céges meetingek tartására is. 

Részletek: https://kreischberg.accenthotels.com/hu
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