
SO MUCH BETTER THAN HOME!



A DEAN’S COLLEGE HOTEL
egyedi koncepció hazánkban, amely egyaránt kiszolgálja a rövid és 

hosszú távra érkező vendégek igényeit. 

2 FUNKCIÓ EGY ÉPÜLETBEN:

PRIVÁT KOLLÉGIUM, amely elsősorban külföldi hallgatóknak nyújt 
szállást min. egy hónapra kötött szerződésekkel. Kategóriájában 

magas színvonalú apartmanokat kínál széleskörű szolgáltatásokkal.

SZÁLLODA, amely 2020 nyarán kezdte meg működését turisztikai célú 
szálláshely szolgáltatással. Modern, különleges hangulatú szobákkal 

és digitális újításokkal várja vendégeit.

ÖGNI GOLD
FENNTARTHATÓ 
MINŐSÍTÉS



FŐBB ADATOK

Cím Budapest IX., Tűzoltó utca 50-56. 

Lakóegységek száma 418 szoba hibrid üzemeltetésben (szálloda és kollégium)

Szobák felszereltsége
légkondicionált apartmanok 
saját konyhával (hűtő, mikróhullámú sütő)
saját fürdőszobával

Szobatípusok

Queen szoba (franciaágy)
Twin szoba (két egyszemélyes ágy)
Community szoba (egyágyas, külön bejáratú szoba közös fürdővel és 
konyhával)

Szolgáltatások

0-24 recepció és biztonsági szolgálat
360⁰ körpanorámás tetőterasz
Térítésmentes edzőterem használat
Crazy Dean Bistro & Pub (a szálloda saját étterme)
Ingyenes, gyors WIFI
Szobai széf
Önkiszolgáló mosoda
Rendezvénytermek

Sétatávolságra

SOTE: 1 perc
Klinikák metróállomás: 2 perc
Holokauszt Emlékközpont: 2 perc
Iparművészeti Múzeum: 5 perc 
Ludovika Egyetemi Sportközpont: 9 perc
Corvin Pláza Bevásárlóközpont: 10 perc

Autóval Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér: 20 perc

Tömegközlekedéssel

Groupama Stadion: 10 perc
Nagyvásárcsarnok: 15 perc
Keleti Pályaudvar: 20 perc
Lánchíd: 20 perc
Nemzeti Színház: 20 perc
Puskás Ferenc Stadion: 24 perc

Átlagos szobaméret ~20,3 m²

A SZÁLLODA ELHELYEZKEDÉSE

Szállodánk a 9. kerület legfejlettebb részén, az Üllői út közvetlen közelében, mégis csendes, elhatárolt

helyen, a Semmelweis Egyetem EOK, illetve a SE klinikai tömbjei mellett található. Az épület földszintjén

átmenő sétány kapcsolatot teremt a SE EOK épület és a Klinikák metrómegálló között. A Liszt Ferenc

Nemzetközi Repülőtér közelsége kiemelkedően fontos szempont vendégeink számára, mindemellett

Budapest belvárosa is könnyen és gyorsan megközelíthető.



TWIN/QUEEN ágyas szoba

20m2, fiatalos design, főzőfülkével és külön bejáratú fürdőszobával





COMMUNITY szoba (2 fős)

Két hálószobás apartman közös konyhával, közös fürdőszobával, 18m2 / hálószoba, erkély opció



COMMUNITY szoba (4 fős)

Négy hálószobás apartman közös konyhával, két közös zuhanyzóval, két mosdó helyiséggel, 16m2 / hálószoba



KÖZÖSSÉGI TEREK

A Dean’s College Hotelben kiemelt szerepet kap a 
közösségépítés. 
Közösségi tereinket úgy alakítottuk ki, hogy minden 
vendégünk számára hasznos funkciókat lássanak el, 
valamint alkalmasak legyenek 10-200 fős rendezvények 
lebonyolítására is.



ÉTTEREM
Szállodánk étterme, a Crazy Dean Bistro&Pub különleges designnal várja vendégeinket, legyen szó egy frissítő reggeliről, egy tartalmas 
ebédről vagy épp egy meghitt esti vacsoráról.  A  színes nemzetközi közösséghez illően, szakácsaink a világ minden tájáról készítenek 
különleges fogásokat.



SPORT

Cybex gépekkel felszerelt, rendszeresen 
karbantartott privát edzőterem várja 

vendégeinket a hét minden napján 0-24 óráig.



KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Vendégeink számára önkiszolgáló mosodát tartunk fenn, amely mobil applikációval üzemeltethető. 
Az épülettel közvetlen összeköttetésben  további vendéglátóhelyek, illetve egy Spar és egy Penny szupermarket is várja vásárlóit a hét 
minden napján.



KAPCSOLAT

HOLDOSSY ÁDÁM
Sales Manager

Tel: +36 70 342 8376
Email: adam.holdossy@deanscollegehotel.com

www.deanscollegehotel.com

http://www.deanscollegehotel.com/

