HOUSE RULES
Check in time: 3 PM; Check out time: until 11 AM
There is a 24-hour parking and garage facility in the hotel grounds. Private bus parking is also available in the hotel
grounds. Daily parking fee is HUF 4 800 / day or HUF 400 / hour.
Smoking is forbidden in the entire hotel. A designated smoking area can be found next to the hotel entrance. Fee of EUR
100 will be charged if the hotel rule is not respected.
Safety deposit boxes are at your disposal in your room and at the Front Desk. The Hotel Management cannot be held
responsible for any loss or theft of valuable items left in your room. (out of the safety deposit box)
All the rooms of The Aquincum Hotel Budapest are fitted with double locks, electronic key-card locks, fire resistant doors
and walls, smoke detectors and safety deposit boxes. Fire emergency evacuation drills take place on a regular basis in
co-operation with the public emergency services.
The Aquincum Hotel Budapest accepts the following Credit Cards: AMEX, VISA, MASTERCARD, Cirrus Maestro.
Payment is accepted in HUF, EUR.
There is no foreign currency exchange in our hotel.
24/7 ATM service is available in the lobby for our guests.
At the River Bar, Aronia SPA and boutique you can pay by Credit Card, debit card or cash in HUF.
Complimentary wireless internet is available in the entire hotel.
Breakfast is served at the Apicius Restaurant from 6.30 am to 10 am on weekdays and from 6.30 am to 10.30 am on
weekends. Dinner served from 6 pm to 11 pm every day.
The River Bar is waiting for you to explore our casual food and drink options every day from 8 am to midnight, last food
order at 11 pm.
Fitness, swimming pool, thermal pools and a selection of treatments are available on the -1st floor. Opening hours from
10 am until 8 pm.
Pets (dogs and cats, up to 10kg) are allowed in the hotel for a 50 EUR extra charge per stay. Pets are not permitted in the
Apicius Restaurant and Aronia SPA.

HÁZIREND
Szállodánk szobái az érkezés napján 15 órától foglalhatóak el (check-in), a távozás napján 11 óráig szükséges
kijelentkezni (check-out).
A szálloda területén 24 órás parkoló és garázs áll a vendégek rendelkezésére. Helyszíni parkolás esetén napi 4800 Ft,
illetve 400 Ft / óra díjat számolunk fel. Privát buszparkoló is rendelkezésre áll a szálloda területén. A buszparkoló a
vendégek számára ingyenes.
A szállodában tilos a dohányzás. Kijelölt dohányzóhelyet a szálloda főbejárata mellett talál. Szálloda 100 EUR-t terhel fel
ezen szabályzat be nem tartása esetén.
Széf a szobákban, illetve a recepción is a vendégeink rendelkezésére áll. A szálloda vezetősége nem vállal felelősséget
a szobában (széfen kívül) hagyott értékekért.
Az Aquincum Hotel Budapest minden egyes szobája dupla zárral, elektromos kártyával, tűzálló ajtókkal és falakkal,
füstjelzőkkel és értékmegörző széfekkel vannak felszerelve. Tűzriadókat az állami szervekkel együttműködve
rendszeresen tartunk.
Az Aquincum Hotel Budapest a következő hitelkártyákat fogadja el: AMEX, VISA, MASTERCARD, Cirrus Maestro. A
szállodában elfogadott pénznemek: HUF, EUR.
Szállodánkban nincs lehetőség külföldi valuta forintra történő átváltására.
A lobbyban ATM bankautomata áll a vendégeink rendelkezésére.
A River Bárban, az Aronia SPA-ban és az ajándékboltban bankkártyával, és hitelkártyával is fizethet, készpénzben
azonban csak Ft-ot áll módunkban elfogadni.
Térítésmentes vezetéknélküli internetkapcsolat a hotel teljes területén elérhető vendégeink számára.
Reggeli elfogyasztható az Apicius étteremben hétköznap reggel 6.30 – 10.00-ig, hétvégén 6.30 – 10.30-ig. Vacsora
elérhető mindennap 18.00 – 23.00 óráig.
A River Bárban könnyű ételek, desszertek, koktélok, küvékülönlegességek és különböző italok várják vendégeinket
minden nap reggel 8.00-tól éjfélig.
Fitneszterem, úszómedence, termálmedence, szaunák, valamint masszázsok, arc-és testkezelések is elérhetők a -1.
emeleten. Nyitvatartása minden nap 10-20 óra között.
Kisállatokat (kutyát és macskát) maximum 10 kg-ig tudunk fogadni a szállodában 50 EUR egyszeri díj ellenében. Az
állatok az Apicius Étterem, illetve az Aronia SPA területére nem vihetők be.

