Atlas City Hotel
A háromcsillagos Atlas City Hotel Budapest belvárosában, nem messze a Blaha Lujza tértől barátságos környezettel, jól felszerelt,
nemdohányzó szobákkal várja Önt! A nyüzsgő belvárosi hangulat és a fiatalos, modern színvilág egyvelege keveredik egymással a
szállodában.
Cím: 1081 Budapest, Népszínház utca 39-41.
Kuponkód: SOKMEGOLDAS
Weboldal: https://www.mellowmoodhotels.com/hotels/atlas-city-hotel/
Foglalás menete:
A fent említett kuponkód a szálloda saját honlapján
(https://www.mellowmoodhotels.com/hu/hotelek/atlas-city-hotel/) található legkedvezőbb árból 10 % kedvezményt biztosít. Ez az ár jóval
kedvezőbb, mint a közvetítői oldalakon fellelhető publikus szobaár. Ár garanciát vállalunk, így amennyiben más oldalon kedvezőbb
szobaárat talál megegyező fizetési és lemondási feltételekkel, abban az esetben biztosítjuk azt a szobaárat.

Baross City Hotel
A Baross City Hotel Budapest belvárosában várja 61 szobájával a gyermekes családokat és a baráti társaságokat! A Keleti pályaudvartól 1
perce lévő felújított századfordulós épületben található hotelünk kellemes belső udvarával és klasszikus építészeti stílusával kápráztatja el
vendégeinket. Élje át milyen egy igazi budapesti belvárosi lakóház hangulata a körfolyosóval és ganggal kialakított épületben!
Cím: H-1077 Budapest, Baross tér 15.
Kuponkód: SOKMEGOLDAS
Weboldal: https://www.mellowmoodhotels.com/hotels/baross-city-hotel/
Foglalás menete:
A fent említett kuponkód a szálloda saját honlapján
(https://www.mellowmoodhotels.com/hotels/baross-city-hotel/) található
legkedvezőbb árból 10 % kedvezményt biztosít. Ez az ár jóval kedvezőbb, mint a közvetítői oldalakon fellelhető publikus szobaár. Ár
garanciát vállalunk, így amennyiben más oldalon kedvezőbb szobaárat talál megegyező fizetési és lemondási feltételekkel, abban az
esetben biztosítjuk azt a szobaárat.

Expo Congress Hotel
A négycsillagos Expo Congress Hotel 50 méter magasan emelkedik Budapest fölé. A Hungexpo közvetlen szomszédságában található
szállodánkból kiváló kilátás nyílik a fővárosra, legfőképpen a legfelső emeleten található Sky Barból, amely minőségi italaival nyújt tökéletes
kikapcsolódási lehetőséget a nap végén. Elegáns és kényelmes szobákkal, fitneszteremmel, konferenciatermekkel, valamint éttermünk
ízletes magyar és nemzetközi fogásaival várjuk vendégeinket szállodánkban.
Cím: H-1101 Budapest, Expo tér 2. (Albertirsai út 10.)
Kuponkód: SOKMEGOLDAS
Weboldal: https://www.mellowmoodhotels.com/hu/hotelek/expo-congress-hotel/
Foglalás menete:
A fent említett kuponkód a szálloda saját honlapján
(https://www.mellowmoodhotels.com/hu/hotelek/expo-congress-hotel/) található
legkedvezőbb árból 10 % kedvezményt biztosít. Ez az ár jóval kedvezőbb, mint a közvetítői oldalakon fellelhető publikus szobaár. . Ár
garanciát vállalunk, így amennyiben más oldalon kedvezőbb szobaárat talál megegyező fizetési és lemondási feltételekkel, abban az
esetben biztosítjuk azt a szobaárat.

Star City Hotel
A háromcsillagos Star City Hotel a Keleti pályaudvartól mindössze pár perce található. A közlekedési csomópont mellett helyet kapó
szállodánk könnyen és gyorsan megközelíthető a főváros bármely pontjáról. A csönd és a kényelem nálunk első helyen szerepel, épp ezért
az igényesen berendezett szobáink minden vendégünk számára nyugalmat és kikapcsolódást biztosítanak.
Cím: H-1078 Budapest, István u. 14.
Kuponkód: SOKMEGOLDAS
Weboldal: https://www.mellowmoodhotels.com/hotels/star-city-hotel/
Foglalás menete:
A fent említett kuponkód a szálloda saját honlapján
(https://www.mellowmoodhotels.com/hotels/star-city-hotel/) található legkedvezőbb
árból 10 % kedvezményt biztosít. Ez az ár jóval kedvezőbb, mint a közvetítői oldalakon fellelhető publikus szobaár. . Ár garanciát vállalunk,
így amennyiben más oldalon kedvezőbb szobaárat talál megegyező fizetési és lemondási feltételekkel, abban az esetben biztosítjuk azt a
szobaárat.

Fizetési és lemondási feltételek:
Fizetési feltételek:
Kérem, vegye figyelembe, hogy a foglaláshoz szükséges a bankkártya adatok megadása, illetve, egyes nem lemondható foglalások esetén
azonnali bankkártyás fizetésre is kötelezheti Önt a szálloda.
Lemondási feltételek:
A honlapon található kedvezményes és standard árakhoz kapcsolódó egyes lemondási feltételek vonatkoznak a kuponkóddal történő
foglalásra is.

