Numéros d’urgences

Réception…………………………..................……...900
Pompiers……………................................…..0 + 105
Police………………………………................…… 0 + 107
SAMU………….........................................… 0 + 104
Numéro européen des urgences.............. 0 + 112

Procédures d’urgences

Protection des données européenne

spanyol

	Quand vous arrivez, nous vous conseillons de vous familiariser avec
quelques procédures de sécurité de base: en cas de détection de
fumée, les ascenseurs se retourneraient au rez-de-chaussée et ne
fonctionneraient plus.
	Merci d’examiner le plan au sol et les issues de secours qui sont
affichés dans votre chambre.
∙ Localiser l’extincteur et l’alarme d’incendie les plus proches.
∙
Lors d’un incendie ou des urgences, appelez la réception –
composez 900 – et quittez votre chambre en prenant l’issue de
secours la plus proche.
∙ Si la poignée de porte est chaude ou vous voyez de la fumée, ne
tentez pas de quitter la chambre.
∙ Ne paniquez pas, suivez les instructions du personnel et des
pompiers.
∙ Extrême grande quantité de vapeur peut provoquer que l’alarme
d’incendie tombe en panne. Merci de prendre soin de l’éviter.

német

francia

	Satisfaire les besoins et les attentes de notre clientèle était toujours
notre priorité la plus importante ce qui implique la protection de
votre vie privée. Les informations personnelles ne seront jamais
transférées à une troisième personne qu’aux fournisseurs de
services pour des enquêtes.
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Sécurité

Bár & Lounge

	Bár: Frissítő italok, szemkápráztató koktélok, magyar ízkülönlegességek.
Tökéletes hely a kikapcsolódásra.
Földszint
Minden nap: 17:00 – 24:00
	Lounge: Az Ön exkluzív nappalija Budapesten – lapozzon bele könyveinkbe és napilap kínálatunkba, dőljön hátra és adja át magát e különleges atmoszférának! Ingyenes kávé-, tea-, vízfogyasztást és rágcsálnivalót kínálunk 14:00 és 17:00 között.

Reggeli

	Kiváló minőségű, 5 csillagos, amerikai típusú reggelire várjuk vendé
geinket pezsgővel és frissen facsart narancslével kísérve. Kérjük,
reggelijét a reggeliző termünkben fogyassza el! Korai elutazás esetén
örömmel készítünk Önnek szendvicsekből, dobozos gyümölcsléből és
friss gyümölcsökből összeállított csomagot.
-1. emelet
Hétfő-péntek: 06:30 – 10:30
Szombat-vasárnap: 07:00 – 11:00

Rendezvények

	Két rendezvényteremmel is rendelkezünk emlékezetes ünnepségek,
sikeres találkozók és rendkívüli előadások megtartására 3-30 főig.
Értékesítési csapatunk örömmel áll az Ön rendelkezésére.

TV-csatornák
n° csatorna neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

nyelv

bbc world news ......................GB
cnn international europe ...... GB
rtl deutschland ..................... DE
ard ......................................... DE
italia 1 .......................................I
rai 1 ...........................................I
tve internacionional europe .... E
tv 5 monde europe ...................F
rtp internacional europa ......... P
rtr planeta .......................... RUS
cctv 4 .................................... CN
eurosport germany ................ DE

Rádió
n° csatorna neve

n° csatorna neve

nyelv

13. ki.ka ....................................... DE
14. viva deutschland ................... DE
15. nick deutschland ................... DE
16. orf .......................................... DE
17. euronews ............................... GB
18. m1 ........................................... H
19. m2 ........................................... H
20. duna ........................................ H
21. duna autonomia ......................H
22. tv2 ........................................... H
23. rtl klub .....................................H

Internet
nyelv

24. neo fm ..................................... H
25. mr 2 ......................................... H
26. mr 3 .........................................H

Hálózat:
Jelszó:

bohemguest
ilovebohemarthotel

A TV-csatornák és programok változhatnak, a műholdvételtől függően.

Recepció

Internetsarok

Csomagszoba

-1. emelet
Nyitva 24/7
	Technikai jellegű probléma esetén kérjük, forduljon a recepcióhoz segítségért!

	Kérésének megfelelően – legyen szó egy cool étteremről, egy hangulatos borozóról, egy különleges városnéző túráról vagy akár egy „meghalok érted” cipőboltról –, szakértő navigátoraink segítenek Önnek
felfedezni a város rejtett kincseit. Ha esik az eső és nincs Önnél esernyő, a recepción kölcsönözhet egyet. A recepciós pultnál lehetősége van városnéző túrák és fürdőbelépők megvásárlására egyaránt.
Ha bármire szüksége van, csak telefonáljon! Hívószám: 900; Nyitva 24/7
	Ha Ön késői utazó vagy korai géppel érkezett szállodánkba, és a szoba
előkészítéséhez még egy kis türelemre van szükség, csomagszobánk
ingyenesen áll az Ön rendelkezésére. Biztonsági őreink, recepciósaink,
concierge-eink készséggel segítenek Önnek a csomaghordásban.

	Nagysebességű, ingyenes internet hozzáférést biztosítunk vendégeink
számára a szálloda teljes területén, hogy mindig naprakészek lehessenek a napi kommunikációban és munkájukban egyaránt. Ha nincs
Önnél személyi számítógépe, vegye igénybe a -1. emeleten található
három számítógépünk egyikét, hogy minden gond nélkül szörfölhessen a világhálón és megoszthassa élményeit a legnagyobb közösségi
webolda¬lakon! Kellemes kikapcsolódást kívánunk!
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Kényelem

Szobák között:
Helyi hívások:
Távolsági hívások:
Nemzetközi hívások:

tárcsázza a kívánt szobaszámot
0 + telefonszám
0 + körzetszám + telefonszám
0 + 00 + országkód + körzetszám + telefonszám

Hívás tarifa:

A hívások díjazása percalapú.

Országkód

Ország

54
61
43
32
387
55
359
56
357
420
45
971
44
358
33
30
31
852
385
354
91
353
972
81
1
86
886
57
82
53
965
48

Argentína
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Bosznia
Brazília
Bulgária
Chile
Ciprus
Csehország
Dánia
Egyesült Arab Emírségek
Egyesült Királyság
Finnország
Franciaország
Görögország
Hollandia
Hongkong
Horvátország
Izland
India
Írország
Izrael
Japán
Kanada
Kína
Kínai Köztársaság
Kolumbia
Koreai Köztársaság (Dél-Korea)
Kuba
Kuvait
Lengyelország

min/ HUF
300
200
200
200
200
300
200
300
200
200
200
300
200
200
200
200
200
300
200
200
300
200
300
300
200
300
300
300
300
900
300
200

Országkód

Ország

371
423
370
352
389
36
356
212
52
377
49
47
39
7
595
51
351
40
34
46
41
421
66
90
380
1

Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Macedónia
Magyarország
Málta
Marokkó
Mexikó
Monaco
Németország
Norvégia
Olaszország
Oroszország
Paraguay
Peru
Portugália
Románia
Spanyolország
Svédország
Svájc
Szlovák Köztársaság
Thaiföld
Törökország
Ukrajna
USA

min/ HUF
200
200
200
200
200
100
200
300
300
200
200
200
200
200
900
300
200
200
200
200
200
200
300
300
200
200

Telefonhívásait a recepcióról is intézheti.

Fax szolgáltatás

Szállodánkban a fax fogadása ingyenes.
Fax számunk: +36-1-327-9029

	Fax küldése esetén az alábbi díjazást alkalmazzuk:
	Az első 5 oldal küldése ingyenes; minden további oldal után 0,40
Eurót számolunk fel.

Fénymásolás

	Az első 20 oldal másolása ingyenes; minden további oldal után
0,30 Eurót számolunk fel.
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Telefon

Foglalási kondíciók

Légkondicionálás

	A szállodai szobák és a közösségi terek klimatizáltak. A légkondicionálás különállóan működik minden egyes szobában. A falon található
kezelőpanel segítségével állítható a ventilláció és a hőmérséklet.
Ez alól kivételt képez a fürdőszobai egység, ami külön rendszeren
működik. Kérjük, forduljon a recepcióhoz, amennyiben a hőmérséklet
a fürdőszobájában eltér a megszokottól vagy további segítségre van
szüksége! Hívószám: 900
A légkondicionálás automatikusan leáll az ablakok kinyitásával egyidőben.
Annak ellenére, hogy a kezelőpanelek egymástól függetlenül működtethetőek minden egyes szobában, a központi légkezelő rendszer egyszerre csak egy
módozatban – hűtés vagy fűtés – üzemeltethető az évszaktól és az átlaghőmérséklettől függően.

Légkondicionálási/fűtési útmutató
2

	Visszatérítendő foglalások esetén a szállodai szobaköltség helyi
valutában (magyar forint) kerül fizetésre a Magyar Nemzeti Bank
hivatalos váltási árfolyamán. A feltüntetett eurós árak tájékoztató
jellegűek, és depozit nem kerül terhelésre. Amennyiben foglalását nem visszatérítendő kondíciókkal foglalta, a teljes szobaköltség előzetesen kerül terhelésre helyi valutában (magyar forint)
a Magyar Nemzeti Bank foglalás napján érvényes hivatalos váltási
árfolyamán.

Bejelentkezés

	14:00. Kezdje a napját pezsgős büfé reggelinkkel és frissítse fel
magát, mielőtt felfedezné Budapestet! Lehetőséget biztosítunk
korai bejelentkezésre: ne habozzon érdeklődni a recepción az árakról és feltételekről. Foglaltságtól függően elérhető.

Kijelentkezés

	11:00. Minden jó dolog véget ér egyszer. Ha szeretne még egy kis
időt eltölteni szobájában, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a recepcióval az árakról és feltételekről. Foglaltságtól függően elérhető.

Gyermekfelügyeleti szolgálat

	Örömmel segítünk megszervezni gyermekének felügyeletét itt-tartózkodása alatt a Bohem Art Hotelben. Vegye fel a kapcsolatot a
recepcióval, ha gyermekfelügyeletet szeretne igénybe venni! Babaágyat kérésre biztosítunk.

befúvás erőssége

hőfokszabályzó

Fürdőszobai bekészítések

	Otthon felejtette fogkeféjét, borotváját, vagy netán nem hozott
magával fülpiszkálót? Extra (különböző típusú) párnára, fürdőköpenyre, papucsra vagy törülközőre lenne szüksége? Nem probléma,
kérje a recepción!

Szobatípusok

	Öt különböző szobatípusunk különféle elhelyezési módot tesz lehetővé elszállásolása során. Akár egyedül utazik, akár üzleti vendég, akár kisebb családdal vagy 3 tagú baráti társasággal érkezik,
választhat a franciaágyas, a két külön ágyas vagy a háromágyas
elhelyezési változatok közül. Szállodánkban az egyszemélyes ágyak
mérete: 200 cm x 90 cm és a franciaágyak mérete: 200 cm x 160 cm.

Bankkártyák

	Az alábbi hitelkártyákat fogadjuk el: American Express, MasterCard,
Visa és Maestro. Hitelkártyáján előengedélyezést készítünk érkezésekor a foglalása teljes összegével + 10%-ot az esetlegesen felmerülő
extra terhelésekre, hacsak foglalása előzetesen már kifizetésre nem
került. Ezen előengedély csak garanciaként szolgál, kártyáját nem
terheljük be. A teljes összegről szóló számlát távozása napján állítjuk ki. Minden egyéb esetben készpénzes depozitot kérünk. Ha bármilyen speciális igénye lenne a számla kiállítását illetően – helyben
történő fizetés esetén –, kérjük, jelezze ezt felénk bejelentőlapján.
Kijelentkezés után már nem áll lehetőségünkben a számla javítása.
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STB.

	Helyezze be szobakártyáját a szobaajtaja melletti panelba, hogy
aktiválja az elektromosságot szobájában. A hálózati feszültség
Magyarországon 230V. Univerzális hálózati adapterek a recepción
elérhetők.

Vendégvélemények

Minibár

	Éjszakai nassolási lehetőséget keres? Minibárjainkban frissítőket
és rágcsálnivalókat helyeztünk el. Az árlistát a hűtőszekrény tetején találja.

Háziállatok

	Hogy érezte magát nálunk? Szeretnénk megköszönni, hogy időt
szánt szállodánk értékelésének megírására foglalási oldalán. Ez a
legkiválóbb útja, hogy visszajelzéseket kapjunk szolgáltatásainkról: milyen területeken van szükség fejlesztésekre, és mik azok
a dolgok, amelyeket leginkább szeretnek nálunk.

	Bohem Art Hotel szívesen látja vendégül a négylábú kedvenceket.
Örömmel engedjük vendégeink számára, hogy kisméretű háziállataikkal és kutyáikkal utazzanak, de kérjük, ne hagyják őket felügyelet nélkül szobáikban vagy lakosztályaikban! A háziállatok után
20 Euró napi költséget számolunk fel kisállatonként. Kérjük, házi
kedvencét ne hozza magával az étkezőbe!

Jéggép

Szobai széf

	Önkiszolgáló jéggépünk a -1. emeleten, az internet sarok mellett
található.

Mosodai szolgáltatás

	Upsz… foltos lett az inge! Stylist csapatunk minden ruhaneműt
kezelésbe vesz. Ha még 09:00 előtt leadja ruhaneműjét, még
aznap este visszajuttatjuk Önnek 12 órán belül a hét bármely napján. A mosatási zsákokat és listákat ruhásszekrényében találja.
Száraz- és vegytisztítási szolgáltatás (09:00 előtt leadás esetén
24 órán belül) és vasalási szolgáltatás (12 órán belül) mind elérhető a Bohem Art Hotelben. Örömmel biztosítunk kérésre vasalót és
vasalódeszkát.

Szobatisztítás

	Napi szobatakarításunkat 09:00-kor kezdjük meg. Ha sokáig szeretne aludni, kérjük, függessze ki ajtója kilincsére a „Kérem, ne
zavarjon” táblát. Ebben az esetben kérjük, tájékoztassa recepciós
csapatunkat ugyanazon nap délután 4 óráig, ha szeretné, hogy szobalányaink rendbe tegyék szobáját! Ha szeretné tovább használni
törülközőjét kérjük, helyezze vissza a törülközőtartóra! Amennyiben
újat szeretne, helyezze használt törülközőjét a fürdőkádba vagy
a zuhanyzóba! Napi ágyneműcsere csak kérésre elérhető. Ha extra
takarókra van szüksége, vagy szobai mappája üres, nem probléma,
hívja nyugodtan a recepciót (900)! Kérjük, Ön is óvja környezetünket!
Köszönjük!

	Ingyenesen használható széfeket a ruhásszekrényben vagy íróasztalának fiókjában talál. Szeretnénk megjegyezni, hogy nem tudunk
felelősséget vállalni a szobájában hagyott készpénzért, értékekért
vagy személyes tárgyakért. Alternatívaként a recepción elérhető
szállodai széf.

Varrószolgáltatás

	Fel kellene varrni egy gombot? Stylist csapatunk minden ruhaneműt kezelésbe vesz. Ha még 09:00 előtt leadja ruhaneműjét, még
aznap este visszajuttatjuk Önnek 12 órán belül a hét bármely napján.
Varrókészlet ingyenesen elérhető ruhásszekrényében.

Cipőtisztító szolgáltatás

	Ismered már Benny Brusht? Forgó keféivel fényestre tisztít minden
cipőt. Benny Brush imádja munkáját, és ezt farok csóválással jelzi.

Dohányzás

	Sajnáljuk, de az összes közösségi terünk és a szobák többsége
nemdohányzó. Ennek megszegése pénzbeli büntetést von maga
után, melynek díja 25 Euró/éjszaka. Ha szeretne rágyújtani, kérjük, fáradjon az erre kijelölt helyre a szálloda bejáratától jobbra!
Tájékoztatásul, az állami szabályozás nem engedélyezi az épület
bejáratótól 5 méteren belül dohányzást.

Ébresztő szolgáltatás

	Jó reggelt! Recepciós csapatunk kész, hogy kérése alapján telefonos
ébresztést nyújtson bármikor, amikor csak Ön szeretné.
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Elektromosság

Repülőtéri transzfer

	Recepciós kollégáink örömmel veszik fel taxi rendelését, és bonyolítják le repülőtéri transzferünket előzetes egyeztetés alapján.
A transzfer a szállodából a repülőtérre 30-40 percet vesz igénybe.

Repülőtér

	Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
telefon: +36 1 296-7000, weboldal: www.bud.hu

Metró

	
M1 (sárga)
Vörösmarty tér vagy Deák tér – gyalogosan elérhető: 15 perc
M2 (piros)
Deák tér vagy Astoria – gyalogosan elérhető: 15 perc
	
M3 (kék)
Ferenciek tere vagy Kálvin tér – gyalogosan elérhető: 8 perc
www.bkv.hu

Vonattal

MÁV Csoport
e-mail: informacio@mav.hu
weboldal: www.mav.hu, www.elvira.hu
telefon: +36 40 49-49-49
Budapest Keleti pályaudvar
címs: 1087 Budapest, VIII. ker., Kerepesi út 2-4.
Utazási idő autóval / tömegközlekedéssel: hozzávetőleg 20 perc.

Gépjárműbérlés

	
Recepciós kollégáink örömmel intézik gépjárműbérlési igényét,
hogy azt kulcsrakészen vehesse át már érkezéskor az előzetes
egyeztetés alapján. A következő cégekkel dolgozunk együtt:
Europcar, Hertz. A bérléshez előengedélyeztetés szükséges, mely
a teljes összegről és további extra letétről rendelkezik.

Parkolás

	Személygépkocsival vagy motorral érkezett? Hotelünknek nincs saját
parkolóháza, azonban a szálloda előtti utcában ingyenes parkolhat
péntek este 20:00-tól hétfő reggel 08:00-ig. Vendégeink számára
a közelben található non-stop Franklin Parkolóházat ajánljuk (1053
Budapest, Reáltanoda u. 5.). Ne habozzon használni néhány percre
a szálloda előtti 10 méteres sávot érkezéskor és utazáskor, azonban
hosszabb időtartamú parkolás nem engedélyezett. A közlekedési
szabályok megsértése esetén bírságot szabhatnak ki, vagy el is
szállíthatják gépjárművét.

Hasznos tippek!

	Ha taxival utazik, óvakodjon azoktól a taxisoktól, akik – kihasználva
azt, hogy ön nem ismerős az országban – esetleg meg akarnák
drágítani a fuvart. Ha taxival szeretne utazni, kérjük, olyanba szálljon
csak be, amelyen jól látható a taxi társaság logója telefonszámmal
az ajtaján (pl.: City Taxi), hogy biztosan elfogadható árat fizessen!
	Kérjük, ne felejtsen el jegyet venni a tömegközlekedési eszközökre,
és érvényesítse azt minden járművön, amit igénybe vett!
	Amennyiben megfelelő helyet keres vacsorázás céljából, kérjük,
legyen óvatos azokkal a helyekkel – különösképpen a Váci utcában
(a fő bevásárló utca) –, akik behívókat alkalmaznak.

Budapest Nyugati pályaudvar
cím: 1062 Budapest, VI. ker., Teréz krt. 55.
Utazási idő autóval / tömegközlekedéssel: hozzávetőleg 20 perc.
Budapest Déli pályaudvar
cím: 1013 Budapest, I. ker., Krisztina krt. 37/A
Utazási idő autóval / tömegközlekedéssel: hozzávetőleg 35 perc.
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Innen tova
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Biztonság & védelem
Segélyhívó számok

Recepció…………………………....................…….. 900
Tűzoltóság………........…….....................….. 0 + 105
Rendőrség………………………….............…..… 0 + 107
Mentők…......................……….................…. 0 + 104
Európai segélyhívó szám.......................... 0 + 112

Vészhelyzeti eljárások

	Amikor megérkezik, javasoljuk, hogy ismerkedjen meg néhány alapvető biztonsági eljárással:
• Ha a füstérzékelő aktivizálódik, a lift auto¬matikusan visszatér
a földszintre és ezt követően nem használható.
• Gondosan vizsgálja meg az alaprajzot és a menekülési útvonalakat,
mely szobaajtaján került elhelyezésre!
• Keresse meg a legközelebbi poroltó és tűzjelző készüléket!
• Tűz- és vészhelyzet esetén kérjük, hívja a recepciót a 900-on, és
hagyja el szobáját a legközelebb elérhető vészkijáratot használva!
• Ha a szobakilincs tapintásra meleg vagy füstöt érzékel, ne próbálja
meg elhagyni szobáját!
• Ne essen pánikba, és kövesse a szállodai személyzet és a tűzoltók
utasításait!
• Extrém mennyiségű gőz beindíthatja a tűzjelzést a fürdőszobában.
Kérjük, legyen figyelemmel, hogy ezt elkerülje!

EU adatvédelem

	Megfelelni vendégeink szükségleteinek és elvárásainak mindig is
a legnagyobb prioritást élvezi nálunk, amely magában foglalja
a személyes adatvédelmet is. Az Ön személyes adatai nem kerülnek
ki harmadik félhez egyéb célokra, ugyanakkor a szolgáltató felhasználhatja azokat felmérések küldésére.

