Хотел “Хадик”
Хотелът е построен през 1952 г. и служи като хотел за гости на Министерството на
отбраната от 1960 г. През 1991 г. хотелът е кръстен на името на граф Андраш Хадик,
един от генералите на Мария Тереза, благодарение на изследователската работа на
министрите в Министерството на отбраната, Институт по история и музей. Днес в него
се настаняват изключително гости на Министерството на отбраната и Въоръжените
сили на Унгария.
Хотелът се намира не далеч от най-известния градски парк, който е най-големия парк в
столицата. В градския парк могат да бъдат открити световно известните Széchenyi
Thermal Spa, Площадът на героите, езерото което може да се използва за кънки през
зимата и за гребане през лятото, Музеят на изящните изкуства, Художествената галерия
и зоопаркът в Будапеща. В допълнение, поради централното си местоположение, до
основните забележителности на града може да се стигне лесно с градски транспорт,
такси или пеш.
Хотелът разполага с 12 двойни стаи, 18 апартамента, където могат да се настанят 2,3
или 4 лица и 2 фамилни апартамента. Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна
телевизия, интернет. Охраняем паркинг, денонощна рецепция, сейф, сауна, комфортни,
чисти и просторни стаи, общи помещения и вкусна закуска на блок маса са на
разположение на нашите гости. Закуската се сервира между 07:00 ч. и 10:00 ч. през
седмичните дни и от 08:00 до 10:00 ч. през почивните дни. Всички гореспоменатите
съоръжения са включени в цената на стаята.
Може да откриете цените, както следва:
Семеен апартамент:

- състои се от 2 спални, дневна, санитарен възел и коридор.

Апартамент:

- състои се от спалня, дневна, санитарен възел и коридор.

Двойна стая:

- състои се от спалня, санитарен възел и коридор.

Закуската е включена в цената на стаята на ден. Цената на другите закуски е 1800
унгарски форинта/ лице/ ден. За деца между 3 и 6 год. цената на закуската е 900
унгарски форинта/ дете/ ден, за деца под 3 год. закуската е безплатно. Гостите на
хотела не трябва да заплащат туристическа такса. Молим Ви настаняването да се
извършва след 14 ч., а освобождаването на стаите – до 10 ч.

В случай на направа на резервация, съветваме нашите гости да ни изпратите резервация
по официален имейл адрес или да направят резервация директно в отдела на
Министерство на отбраната за международно сътрудничество.
Нашият адрес: Budapest, H – 1146, Ajtósi Dürer sor 29. a/b
имейл: hadik@hungary.org
тел: 00 36 1 – 383 – 5703 and 00 36 1 – 383 – 5201
факс: 00 36 1 – 883 – 6657

ХОТЕЛ ХАДИК
БУДАПЕЩА, УНГАРИЯ
ЦЕНИ 2019 ЗА ИНДИВИДУАЛНИ CLIMS РЕЗЕРВАЦИИ В
УНГАРСКИ ФОРИНТИ
Настаняването включва закуска
Единична стая

14 000 форинта

Двойна стая /2 човека/нощувка

15 800 форинта

Апартамент /1 човек/ нощувка

16 000 форинта

Апартамент /2 човека/ нощувка

17 800 форинта

Апартамент /3 човека/ нощувка

19 600 форинта

Апартамент /4 човека/ нощувка

21 400 форинта

Дете над 3 години / настанено с родители

1 800 форинта

Хотел Хадик не работи в датите:

от 15.08. - 31.08.2019
от 16.12. – 19. 19. 2019

