
További információ | Further information
Aquaworld Resort Budapest
cím | adress H-1044 Budapest, Íves út 16.
telefon | phone +36 1 2313 628 |  +36 1 2313 630
fax +36 1 2313 629
email event@aquaworldresort.hu
web www.aquaworldresort.hu

Autópálya | Highway

Liszt Ferenc repülőtér | Liszt Ferenc airport

Hungaroring

Ingyenes buszjárat | Free shuttle

 Location 
Located just off the Pest side bridgehead of Megyeri Bridge along the new M0 ring in the northern 
part of Budapest, the hotel is situated in a park-like setting, yet close to the city center. Within easy 
reach, the airport is just 25 minutes away. City center is conveniently and quickly accessible either 
by car or by taking advantage of the free shuttle bus service operated by the hotel. 

 Accommodation 
The Aquaworld Resort Budapest is a four-star superior conference and wellness hotel offering 309 
luxury rooms, suites, and apartments that can accommodate 838 persons simultaneously. All the 
guest rooms have satellite TV, an in-room laptop sized safe, hairdryer, minibar, individually controlled 
air-conditioning and free wireless internet connections. A separate entertainment center beneath 
the hotel’s apartment building is available to serve the needs of guests with a movie room, a huge 
plasma TV, DVD player, a cigar room, a bar, a card room, as well as a pool and gaming room.

 Conferences & Events 
The nearly 1400 m2 Conference Centre with an adjoining terrace, has excellent natural lighting, is 
air-conditioned, and includes wireless internet connections and all necessary state of the art 
technical equipment. The largest conference room has a capacity of 550 people. Mobile walls 
allow creating as many as 15 section rooms of various sizes. On the top 8th fl oor of the hotel, 
seating 200 guests and with the option of extending the space using the terraces to overlook a 
panoramic view of the Danube, the banquet room is ideal for hosting exclusive events and wed-
dings.  Our hotel can accommodate over 1000 vehicles, which is considered unique in Budapest. 
Parking is free in the outdoor parking lot while the underground garage charges a fee.

 Dining 
In the hotel’s Duna restaurant, our guests choose from among the tempting buffet selections show-
casing dishes from the region bordering the Danube, complemented by a broad selection of fi ne 
local wines. The Colorado fi ne dining restaurant offers a combination of international gastronomic 
specialties and reinterpretations of traditional Hungarian cuisine. Visitors bathing at the water park 
facilities at Aquaworld, are offered dining options following the simple and satisfying philosophy of 
the Fast&Fine fast food restaurant. House specialty pastries and snacks are featured in the Lobby 
Bar in addition to coffee and beverages. In the Oriental Bar, our guests can sample light snacks, 
while in the Aqua Bar, refreshing fruit shakes and exotic cocktails are available.

 Oriental Spa 
The hotel’s Oriental Spa Wellness and Fitness Centre offer an extensive range of leisure and 
beauty services. Relaxation bath • Mandala bath • Hamam bath • Steam rooms & Saunas • 
Oriental Bar with refreshments • Body and facial treatments • Massages • Hairdressing • Cos-
metics • Solarium • Manicure-pedicure • Fitness room • Tepidarium • Tennis and squash courts.

 Aquaworld - Water Park 
One of Europe’s largest indoor aqua theme parks offers unforgettable entertainment for everyo-
ne. Giant dome with a diameter of 72 m• 17 pools • 11 slides • Wave surfi ng • Diving tower and 
pool• Wave pool • Mountain river • Wide-slide • Swimming pool • Kids’ World • Sauna World • 6 
giant slides • Outdoor beach • Adventure park • Bongo Kids Club • Fast & Fine restaurant.

Incentive experiences
Adventurous team-building programs at 
Aquaworld! 
Would you like to jolt your colleagues out of 
their usual routines by recharging them 
with new energy through unexpected situ-
ations? For your team-building program we 
offer swimming and sliding contests, water 
polo, surfi ng, football, beach volleyball or 
challenges in an adventure park.

Ferrari test-driving – Double your 
conference experience with a dri-
ving experience!

Test-drive, in prearranged times, on an ap-
prox. 6-8 km long, multilane road section in 
a real Ferrari F430 or F430 Spider! Visual 
experience – acoustic experience – tech-
nologic experience – and – the experi-
ence of a lifetime!

Ice-skating in the Budapest Ice palace
We warmly welcome all our guests with the 
most up-to-date ice infrastructure in Hun-
gary, available throughout the whole year, 
every day! Public ice-skating, amateur ice 
hockey and curling on demand! 

In our unique establishment, built based 
on required international standards, expe-
rienced trainers help you learn the tech-
niques of ice-skating.

About us
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Apartmanok | Apartments (a, b, c, d )

Élményfürdő Bejárat | Aquapark entrance

Hotel Bejárat | Hotel entrance

Csúszda torony | Slide tower

Szauna | Sauna

Bongo Kids Club | Bongo Kids Club

F&F étterem és bár | F&F restaurant & bar

Cool Bar | Cool Bar

Garden Büfé | Garden Buffet

Játszótér | Playground

Stranpályák | Beach volleyball & soccer

Kalandpark | Adventure park

Squash pályák | Squash court

Tenisz pálya | Tennis court

Lobby bár | Lobby bar

Gyerekmedence | Kid’s pool

Duna étterem | Danube restaurant

Colorado étterem | Colorado restaurant

Mélygarázs | Underground car parking

Mozgássérült parkoló, | Disabled parking,

Dohányzásra kijelölt hely | Smoking area

Információ | Information

Elsősegély nyújtó hely | First aid room

Liftek | Elevators

Mosdó | Toilet

Buszmegálló | Bus stop

Öltözők | Dressing room

Internet sarok | Internet corner

Ajándékbolt | Gift shop
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 Elhelyezkedés 
Az Aquaworld Resort Budapest  a főváros északi részén, az M0-ás Megyeri híd pesti hídfője mellett 
fekszik, zöld környezetben, de mégis közel a város központjához. A szállodából a repülőtér autóval 25 
perc alatt elérhető. A városközpont mind autóval, mind busszal – amelyhez a szálloda saját, ingyenes 
buszjárata is igénybe vehető – rövid idő alatt megközelíthető.

 Szállás 
A Aquaworld Resort Budapest****superior konferencia- és wellness szálloda 309 luxus kivitelű 
szobát, lakosztályt és apartmant kínál, amelyek összesen 838 fő befogadására alkalmasak 
egyidejűleg. A vendégszobák mindegyikében található műholdas TV, laptop méretű széf, hajszárító, 
minibár, egyénileg szabályozható légkondicionáló berendezés, ingyenes Wi-Fi. A szálloda apart-
manháza alatt igény esetén külön szórakoztatóközpont szolgálja a vendégek igényeit moziszobá-
val, óriás plazma TV-vel, DVD lejátszóval, bárral, valamint biliárd- és játékteremmel.

 Rendezvények, konferenciák 
A közel 1400 m2 teraszkapcsolatos konferenciaközpont természetes fényben úszik, légkondicionált, ren-
delkezik ingyenes vezeték nélküli internet kapcsolattal és minden modern technikai felszereléssel. A leg-
nagyobb terem kapacitása 550 fő. Mobil falak segítségével akár 15 különböző méretű szekcióterem is 
kialakítható. A szálloda legfelső nyolcadik emeletén lévő 200 fő befogadására alkalmas bankett-terem 
budai panorámás teraszokkal bővíthető, amely ideális helyszín exkluzív rendezvények, esküvők lebonyolí-
tására. Budapesten szinte egyedülállóan szállodánk több, mint 1000 parkolóhellyel rendelkezik, mely in-
gyenes szabadtéri parkolást és térítés ellenében mélygarázshasználatot foglal magában. 

 Vendéglátás 
A szálloda Duna éttermében a Dunamenti régió ételeiből válogathatnak a vendégek helyi borok 
széles választékával egészítve ki a kínálatot. A Colorado étterem fi ne dining étlapja a nemzetközi 
gasztronómia különlegességeit és a magyar konyha újraértelmezett fogásait kínálja.  Az Aqua-
world-Vizibirodalomban a Fast&Fine gyorsétterem az egyszerű és jó fi lozófi a mentén nyújt étkezési 
lehetőséget a fürdővendégeknek. A Lobby Bár kínálatában a kávé és az italok mellett a ház süte-
ményeit és snack ételeit is megtalálhatjuk. Az Orientál Bárban könnyed falatokat, az Aqua Bárban 
frissítő gyümölcs turmixokat és egzotikus koktélokat kínálunk.

 Oriental Spa 
A szálloda keleties hangulatú Oriental Spa- és Fitneszközpontja gazdag szolgáltatás-kínálattal várja 
a kikapcsolódni és szépülni vágyókat. Relaxációs medence • Mandala-medence • Hamam-fürdő • 
Gőzfürdő & Szaunák • Oriental Bar frissítőkkel • Arc- és testkezelések • Masszázsok • Fodrászat • 
Kozmetika • Szolárium • Manikűr-pedikűr • Fitneszterem • Pihenő ágyak • Tenisz- és squash pályák.

 Aquaworld  Élményfürdő 
Európa egyik legnagyobb fedett vizibirodalma felejthetetlen szórakozást kínál mindenkinek. 72 mé-
ter átmérőjű kupola • 17 medence • 11 csúszda • Hullámszörf • Ugrómedence • Hullám medence • 
Hegyi folyó • Wide-slide csúszda • Úszómedence • Gyermekvilág • Szaunavilág • 6 óriás csúszda • 
Strand • Homokos sportpályák • Kalandpark • Bongo Kids Club • Fast & Fine étterem és bár.

Incentive élmények
Kalandos csapatépítő prog ramok az 
Aquaworld-ben! 
Ki akarja zökkenteni a résztvevôket a megszo-
kott életvitelükbôl? Váratlan helyzeteken ke-
resztül akarja feltölteni munkatársait új ener-
giákkal? Csapatépítô programjához kínálunk 
úszó és csúszdaversenyt, vízilabdát, szörföt, 
focit, strandröplabdát vagy kalandparkozást.

Ferrari tesztvezetés – 
Élménykonferencia mellé 
élményvezetés! 

Próbavezetés előre leegyeztetett idő pon-
tokban egy kb 6-8 km hosszúságú, többsá-
vos útszakaszon egy igazi Ferrari F430 vagy 
F430 Spider-ban ülve. Vizuális élmény - 
akusztikus élmény - technikai élmény, és 
mindez maradandó élmény!

Korcsolyázás a Jégpalota Budapestben
Magyarország legkorszerûbb jeges infrastruk-
túrájával várjuk kedves vendégeinket, télen-
nyáron, minden nap! Közönségkorcsolyázás, 
amatôr hoki és igény esetén curling biz to sí-
tása! A nemzetközi szabványok alapján meg-
épített egyedülálló létesítményben tapasztalt 
oktatók segítségével sajátíthatja el a korcso-
lyázás technikáját.
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Amazonas, Ganges termek | Rooms

TEREM | ROOM
MÉRETEK 

DIMENSIONS
(M)

TERÜLET 
AREA
(M2)

SZÉKSOROS 
THEATRE

ISKOLAPADOS
CLASSROOM

U-ALAK
U-SHAPE

KARÁM
OPEN BOARD 

ROOM

KABARÉ
CABARET

BANKETT
BANQUET

ÁLLÓFOGADÁS
RECEPTION

Amazonas 28,7 x 18,2 522,3 550 240  -  - 161 250 300

Amazonas 1 14,3 x 18,2 260,3 240* 120 45 54 63 110 -

Amazonas 2 7,2 x 7,5 54 55** 24** 18 24  - - -

Amazonas 3 7 x 7,5 52,5 55** 24** 18 24  - - -

Amazonas 4 7 x 8,3 58,1 55** 24** 18 24  - - -

Amazonas 5 7,2 x 8,3 59,8 55** 24** 18 24  - - -

Amazonas 2+3 14,2 x 7,5 106,5 100 51  -  -  - - -

Amazonas 4+5 14,2 x 8,3 117,9 100 51  -  -  - - -

Amazonas 1+2+5 21,5 x 18,2 391,3 300 180  -  - 112 180 -

Ganges 19 x 22,5 427,5  -  -  -  -  - 170 300

Ganges 1 7,4 x 7,1 52,5 43** 27** 18 24  - - -

Ganges 2 7,4 x 8,4 62,2 50** 40** 26 30  - - -

Ganges 1+2 15,5 x 7,4 114,7 120** 60** 39 42 42 - -

Ganges 3 6,3 x 5,9 37,2 42** 24** 18 24  - - -

Ganges 4 7,1 x 5,9 41,9 42** 24** 18 24  - - -

Ganges 5 6,9 x 5,9 40,7 42** 24** 18 24  - - -

Ganges 3+4 13,4 x 5,9 79,1 88 42 33 36 40 - -

Ganges 3+4+5 20,3 x 5,9 119,8 140 78 - -  - - -

1. emelet | fl oor
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Nílus terem és Hollywood terem| Room

TEREM | ROOM
MÉRETEK 

DIMENSIONS
(M)

TERÜLET 
AREA
(M2)

SZÉKSOROS 
THEATRE

ISKOLAPADOS
CLASSROOM

U-ALAK
U-SHAPE

KARÁM
OPEN BOARD 

ROOM

KABARÉ
CABARET

BANKETT
BANQUET

ÁLLÓFOGADÁS
RECEPTION

Nílus 21 x 16,4 344,4 160* 60* - - 70 100 200

Nílus 1 7,9 x 6,8 53,7 55 24 18 24 - - -

Nílus 2 7,9 x 6,9 54,5 55 24 18 24 - - -

Nílus 3 7,1 x 5,5 39,1 35 24 15 18 - - -

Nílus 4 7,1 x 5,5 39,1 35 24 15 18 - - -

Nílus 3+4 14,2 x 5,5 78,2 64 42 33 36 40 - -

Hollywood terem 11,8 x 6,9 81,4 70 45 30 35 - - -

8. emelet | fl oor

*A kapacitást csak 2 vásznas vetítés esetén tudjuk biztosítani. / *The capacity can be only provided in case of 2 projector setup.

* A kapacitást csak kétoldalt megerősített vetítéssel tudjuk biztosítani.
* The capacity can be only provided in case of 2 sidescreen setup.
** A kapacitást csak beépített projektor használatával tudjuk biztosítani.
** The capacity can be only provided in case of built-in projector setup.

Lobby Bar / Duna - Colorado Étterem / Restaurant

TEREM | ROOM TERÜLET
AREA (M2) 

FÉRŐHELY
CAPACITY (M2)

Duna 494 190

Neva 200 110

Colorado 68,6 36

Lobby Bar 226,3 45

-1. emelet | fl oor

WC

HOLLYWOOD
81,5

HOLLYWOOD BAR

DUNA

NEVA

LOBBY BAR

COLORADO
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 Elhelyezkedés 
Az Aquaworld Resort Budapest  a főváros északi részén, az M0-ás Megyeri híd pesti hídfője mellett 
fekszik, zöld környezetben, de mégis közel a város központjához. A szállodából a repülőtér autóval 25 
perc alatt elérhető. A városközpont mind autóval, mind busszal – amelyhez a szálloda saját, ingyenes 
buszjárata is igénybe vehető – rövid idő alatt megközelíthető.

 Szállás 
A Aquaworld Resort Budapest****superior konferencia- és wellness szálloda 309 luxus kivitelű 
szobát, lakosztályt és apartmant kínál, amelyek összesen 838 fő befogadására alkalmasak 
egyidejűleg. A vendégszobák mindegyikében található műholdas TV, laptop méretű széf, hajszárító, 
minibár, egyénileg szabályozható légkondicionáló berendezés, ingyenes Wi-Fi. A szálloda apart-
manháza alatt igény esetén külön szórakoztatóközpont szolgálja a vendégek igényeit moziszobá-
val, óriás plazma TV-vel, DVD lejátszóval, bárral, valamint biliárd- és játékteremmel.

 Rendezvények, konferenciák 
A közel 1400 m2 teraszkapcsolatos konferenciaközpont természetes fényben úszik, légkondicionált, ren-
delkezik ingyenes vezeték nélküli internet kapcsolattal és minden modern technikai felszereléssel. A leg-
nagyobb terem kapacitása 550 fő. Mobil falak segítségével akár 15 különböző méretű szekcióterem is 
kialakítható. A szálloda legfelső nyolcadik emeletén lévő 200 fő befogadására alkalmas bankett-terem 
budai panorámás teraszokkal bővíthető, amely ideális helyszín exkluzív rendezvények, esküvők lebonyolí-
tására. Budapesten szinte egyedülállóan szállodánk több, mint 1000 parkolóhellyel rendelkezik, mely in-
gyenes szabadtéri parkolást és térítés ellenében mélygarázshasználatot foglal magában. 

 Vendéglátás 
A szálloda Duna éttermében a Dunamenti régió ételeiből válogathatnak a vendégek helyi borok 
széles választékával egészítve ki a kínálatot. A Colorado étterem fi ne dining étlapja a nemzetközi 
gasztronómia különlegességeit és a magyar konyha újraértelmezett fogásait kínálja.  Az Aqua-
world-Vizibirodalomban a Fast&Fine gyorsétterem az egyszerű és jó fi lozófi a mentén nyújt étkezési 
lehetőséget a fürdővendégeknek. A Lobby Bár kínálatában a kávé és az italok mellett a ház süte-
ményeit és snack ételeit is megtalálhatjuk. Az Orientál Bárban könnyed falatokat, az Aqua Bárban 
frissítő gyümölcs turmixokat és egzotikus koktélokat kínálunk.

 Oriental Spa 
A szálloda keleties hangulatú Oriental Spa- és Fitneszközpontja gazdag szolgáltatás-kínálattal várja 
a kikapcsolódni és szépülni vágyókat. Relaxációs medence • Mandala-medence • Hamam-fürdő • 
Gőzfürdő & Szaunák • Oriental Bar frissítőkkel • Arc- és testkezelések • Masszázsok • Fodrászat • 
Kozmetika • Szolárium • Manikűr-pedikűr • Fitneszterem • Pihenő ágyak • Tenisz- és squash pályák.

 Aquaworld  Élményfürdő 
Európa egyik legnagyobb fedett vizibirodalma felejthetetlen szórakozást kínál mindenkinek. 72 mé-
ter átmérőjű kupola • 17 medence • 11 csúszda • Hullámszörf • Ugrómedence • Hullám medence • 
Hegyi folyó • Wide-slide csúszda • Úszómedence • Gyermekvilág • Szaunavilág • 6 óriás csúszda • 
Strand • Homokos sportpályák • Kalandpark • Bongo Kids Club • Fast & Fine étterem és bár.

Incentive élmények
Kalandos csapatépítő prog ramok az 
Aquaworld-ben! 
Ki akarja zökkenteni a résztvevôket a megszo-
kott életvitelükbôl? Váratlan helyzeteken ke-
resztül akarja feltölteni munkatársait új ener-
giákkal? Csapatépítô programjához kínálunk 
úszó és csúszdaversenyt, vízilabdát, szörföt, 
focit, strandröplabdát vagy kalandparkozást.

Ferrari tesztvezetés – 
Élménykonferencia mellé 
élményvezetés! 

Próbavezetés előre leegyeztetett idő pon-
tokban egy kb 6-8 km hosszúságú, többsá-
vos útszakaszon egy igazi Ferrari F430 vagy 
F430 Spider-ban ülve. Vizuális élmény - 
akusztikus élmény - technikai élmény, és 
mindez maradandó élmény!

Korcsolyázás a Jégpalota Budapestben
Magyarország legkorszerûbb jeges infrastruk-
túrájával várjuk kedves vendégeinket, télen-
nyáron, minden nap! Közönségkorcsolyázás, 
amatôr hoki és igény esetén curling biz to sí-
tása! A nemzetközi szabványok alapján meg-
épített egyedülálló létesítményben tapasztalt 
oktatók segítségével sajátíthatja el a korcso-
lyázás technikáját.
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PANORAMA TERASZ
PANORAMIC TERRACE

TERASZ
TERRACE

GRILL TERASZ
GRILL TERRACE
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Amazonas, Ganges termek | Rooms

TEREM | ROOM
MÉRETEK 

DIMENSIONS
(M)

TERÜLET 
AREA
(M2)

SZÉKSOROS 
THEATRE

ISKOLAPADOS
CLASSROOM

U-ALAK
U-SHAPE

KARÁM
OPEN BOARD 

ROOM

KABARÉ
CABARET

BANKETT
BANQUET

ÁLLÓFOGADÁS
RECEPTION

Amazonas 28,7 x 18,2 522,3 550 240  -  - 161 250 300

Amazonas 1 14,3 x 18,2 260,3 240* 120 45 54 63 110 -

Amazonas 2 7,2 x 7,5 54 55** 24** 18 24  - - -

Amazonas 3 7 x 7,5 52,5 55** 24** 18 24  - - -

Amazonas 4 7 x 8,3 58,1 55** 24** 18 24  - - -

Amazonas 5 7,2 x 8,3 59,8 55** 24** 18 24  - - -

Amazonas 2+3 14,2 x 7,5 106,5 100 51  -  -  - - -

Amazonas 4+5 14,2 x 8,3 117,9 100 51  -  -  - - -

Amazonas 1+2+5 21,5 x 18,2 391,3 300 180  -  - 112 180 -

Ganges 19 x 22,5 427,5  -  -  -  -  - 170 300

Ganges 1 7,4 x 7,1 52,5 43** 27** 18 24  - - -

Ganges 2 7,4 x 8,4 62,2 50** 40** 26 30  - - -

Ganges 1+2 15,5 x 7,4 114,7 120** 60** 39 42 42 - -

Ganges 3 6,3 x 5,9 37,2 42** 24** 18 24  - - -

Ganges 4 7,1 x 5,9 41,9 42** 24** 18 24  - - -

Ganges 5 6,9 x 5,9 40,7 42** 24** 18 24  - - -

Ganges 3+4 13,4 x 5,9 79,1 88 42 33 36 40 - -

Ganges 3+4+5 20,3 x 5,9 119,8 140 78 - -  - - -

1. emelet | fl oor
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Nílus terem és Hollywood terem| Room

TEREM | ROOM
MÉRETEK 

DIMENSIONS
(M)

TERÜLET 
AREA
(M2)

SZÉKSOROS 
THEATRE

ISKOLAPADOS
CLASSROOM

U-ALAK
U-SHAPE

KARÁM
OPEN BOARD 

ROOM

KABARÉ
CABARET

BANKETT
BANQUET

ÁLLÓFOGADÁS
RECEPTION

Nílus 21 x 16,4 344,4 160* 60* - - 70 100 200

Nílus 1 7,9 x 6,8 53,7 55 24 18 24 - - -

Nílus 2 7,9 x 6,9 54,5 55 24 18 24 - - -

Nílus 3 7,1 x 5,5 39,1 35 24 15 18 - - -

Nílus 4 7,1 x 5,5 39,1 35 24 15 18 - - -

Nílus 3+4 14,2 x 5,5 78,2 64 42 33 36 40 - -

Hollywood terem 11,8 x 6,9 81,4 70 45 30 35 - - -

8. emelet | fl oor

*A kapacitást csak 2 vásznas vetítés esetén tudjuk biztosítani. / *The capacity can be only provided in case of 2 projector setup.

* A kapacitást csak kétoldalt megerősített vetítéssel tudjuk biztosítani.
* The capacity can be only provided in case of 2 sidescreen setup.
** A kapacitást csak beépített projektor használatával tudjuk biztosítani.
** The capacity can be only provided in case of built-in projector setup.

Lobby Bar / Duna - Colorado Étterem / Restaurant

TEREM | ROOM TERÜLET
AREA (M2) 

FÉRŐHELY
CAPACITY (M2)

Duna 494 190

Neva 200 110

Colorado 68,6 36

Lobby Bar 226,3 45

-1. emelet | fl oor
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 Elhelyezkedés 
Az Aquaworld Resort Budapest  a főváros északi részén, az M0-ás Megyeri híd pesti hídfője mellett 
fekszik, zöld környezetben, de mégis közel a város központjához. A szállodából a repülőtér autóval 25 
perc alatt elérhető. A városközpont mind autóval, mind busszal – amelyhez a szálloda saját, ingyenes 
buszjárata is igénybe vehető – rövid idő alatt megközelíthető.

 Szállás 
A Aquaworld Resort Budapest****superior konferencia- és wellness szálloda 309 luxus kivitelű 
szobát, lakosztályt és apartmant kínál, amelyek összesen 838 fő befogadására alkalmasak 
egyidejűleg. A vendégszobák mindegyikében található műholdas TV, laptop méretű széf, hajszárító, 
minibár, egyénileg szabályozható légkondicionáló berendezés, ingyenes Wi-Fi. A szálloda apart-
manháza alatt igény esetén külön szórakoztatóközpont szolgálja a vendégek igényeit moziszobá-
val, óriás plazma TV-vel, DVD lejátszóval, bárral, valamint biliárd- és játékteremmel.

 Rendezvények, konferenciák 
A közel 1400 m2 teraszkapcsolatos konferenciaközpont természetes fényben úszik, légkondicionált, ren-
delkezik ingyenes vezeték nélküli internet kapcsolattal és minden modern technikai felszereléssel. A leg-
nagyobb terem kapacitása 550 fő. Mobil falak segítségével akár 15 különböző méretű szekcióterem is 
kialakítható. A szálloda legfelső nyolcadik emeletén lévő 200 fő befogadására alkalmas bankett-terem 
budai panorámás teraszokkal bővíthető, amely ideális helyszín exkluzív rendezvények, esküvők lebonyolí-
tására. Budapesten szinte egyedülállóan szállodánk több, mint 1000 parkolóhellyel rendelkezik, mely in-
gyenes szabadtéri parkolást és térítés ellenében mélygarázshasználatot foglal magában. 

 Vendéglátás 
A szálloda Duna éttermében a Dunamenti régió ételeiből válogathatnak a vendégek helyi borok 
széles választékával egészítve ki a kínálatot. A Colorado étterem fi ne dining étlapja a nemzetközi 
gasztronómia különlegességeit és a magyar konyha újraértelmezett fogásait kínálja.  Az Aqua-
world-Vizibirodalomban a Fast&Fine gyorsétterem az egyszerű és jó fi lozófi a mentén nyújt étkezési 
lehetőséget a fürdővendégeknek. A Lobby Bár kínálatában a kávé és az italok mellett a ház süte-
ményeit és snack ételeit is megtalálhatjuk. Az Orientál Bárban könnyed falatokat, az Aqua Bárban 
frissítő gyümölcs turmixokat és egzotikus koktélokat kínálunk.

 Oriental Spa 
A szálloda keleties hangulatú Oriental Spa- és Fitneszközpontja gazdag szolgáltatás-kínálattal várja 
a kikapcsolódni és szépülni vágyókat. Relaxációs medence • Mandala-medence • Hamam-fürdő • 
Gőzfürdő & Szaunák • Oriental Bar frissítőkkel • Arc- és testkezelések • Masszázsok • Fodrászat • 
Kozmetika • Szolárium • Manikűr-pedikűr • Fitneszterem • Pihenő ágyak • Tenisz- és squash pályák.

 Aquaworld  Élményfürdő 
Európa egyik legnagyobb fedett vizibirodalma felejthetetlen szórakozást kínál mindenkinek. 72 mé-
ter átmérőjű kupola • 17 medence • 11 csúszda • Hullámszörf • Ugrómedence • Hullám medence • 
Hegyi folyó • Wide-slide csúszda • Úszómedence • Gyermekvilág • Szaunavilág • 6 óriás csúszda • 
Strand • Homokos sportpályák • Kalandpark • Bongo Kids Club • Fast & Fine étterem és bár.

Incentive élmények
Kalandos csapatépítő prog ramok az 
Aquaworld-ben! 
Ki akarja zökkenteni a résztvevôket a megszo-
kott életvitelükbôl? Váratlan helyzeteken ke-
resztül akarja feltölteni munkatársait új ener-
giákkal? Csapatépítô programjához kínálunk 
úszó és csúszdaversenyt, vízilabdát, szörföt, 
focit, strandröplabdát vagy kalandparkozást.

Ferrari tesztvezetés – 
Élménykonferencia mellé 
élményvezetés! 

Próbavezetés előre leegyeztetett idő pon-
tokban egy kb 6-8 km hosszúságú, többsá-
vos útszakaszon egy igazi Ferrari F430 vagy 
F430 Spider-ban ülve. Vizuális élmény - 
akusztikus élmény - technikai élmény, és 
mindez maradandó élmény!

Korcsolyázás a Jégpalota Budapestben
Magyarország legkorszerûbb jeges infrastruk-
túrájával várjuk kedves vendégeinket, télen-
nyáron, minden nap! Közönségkorcsolyázás, 
amatôr hoki és igény esetén curling biz to sí-
tása! A nemzetközi szabványok alapján meg-
épített egyedülálló létesítményben tapasztalt 
oktatók segítségével sajátíthatja el a korcso-
lyázás technikáját.

Rólunk

PANORAMA TERASZ
PANORAMIC TERRACE

TERASZ
TERRACE

GRILL TERASZ
GRILL TERRACE

PUB
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260,3 m2

54 m2 52,5 m2

59,8 m2 58,1 m2

40,7 m2

41,9 m2

37,2 m2

62,2 m2

52,5 m2

Amazonas, Ganges termek | Rooms

TEREM | ROOM
MÉRETEK 

DIMENSIONS
(M)

TERÜLET 
AREA
(M2)

SZÉKSOROS 
THEATRE

ISKOLAPADOS
CLASSROOM

U-ALAK
U-SHAPE

KARÁM
OPEN BOARD 

ROOM

KABARÉ
CABARET

BANKETT
BANQUET

ÁLLÓFOGADÁS
RECEPTION

Amazonas 28,7 x 18,2 522,3 550 240  -  - 161 250 300

Amazonas 1 14,3 x 18,2 260,3 240* 120 45 54 63 110 -

Amazonas 2 7,2 x 7,5 54 55** 24** 18 24  - - -

Amazonas 3 7 x 7,5 52,5 55** 24** 18 24  - - -

Amazonas 4 7 x 8,3 58,1 55** 24** 18 24  - - -

Amazonas 5 7,2 x 8,3 59,8 55** 24** 18 24  - - -

Amazonas 2+3 14,2 x 7,5 106,5 100 51  -  -  - - -

Amazonas 4+5 14,2 x 8,3 117,9 100 51  -  -  - - -

Amazonas 1+2+5 21,5 x 18,2 391,3 300 180  -  - 112 180 -

Ganges 19 x 22,5 427,5  -  -  -  -  - 170 300

Ganges 1 7,4 x 7,1 52,5 43** 27** 18 24  - - -

Ganges 2 7,4 x 8,4 62,2 50** 40** 26 30  - - -

Ganges 1+2 15,5 x 7,4 114,7 120** 60** 39 42 42 - -

Ganges 3 6,3 x 5,9 37,2 42** 24** 18 24  - - -

Ganges 4 7,1 x 5,9 41,9 42** 24** 18 24  - - -

Ganges 5 6,9 x 5,9 40,7 42** 24** 18 24  - - -

Ganges 3+4 13,4 x 5,9 79,1 88 42 33 36 40 - -

Ganges 3+4+5 20,3 x 5,9 119,8 140 78 - -  - - -

1. emelet | fl oor
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Nílus terem és Hollywood terem| Room

TEREM | ROOM
MÉRETEK 

DIMENSIONS
(M)

TERÜLET 
AREA
(M2)

SZÉKSOROS 
THEATRE

ISKOLAPADOS
CLASSROOM

U-ALAK
U-SHAPE

KARÁM
OPEN BOARD 

ROOM

KABARÉ
CABARET

BANKETT
BANQUET

ÁLLÓFOGADÁS
RECEPTION

Nílus 21 x 16,4 344,4 160* 60* - - 70 100 200

Nílus 1 7,9 x 6,8 53,7 55 24 18 24 - - -

Nílus 2 7,9 x 6,9 54,5 55 24 18 24 - - -

Nílus 3 7,1 x 5,5 39,1 35 24 15 18 - - -

Nílus 4 7,1 x 5,5 39,1 35 24 15 18 - - -

Nílus 3+4 14,2 x 5,5 78,2 64 42 33 36 40 - -

Hollywood terem 11,8 x 6,9 81,4 70 45 30 35 - - -

8. emelet | fl oor

*A kapacitást csak 2 vásznas vetítés esetén tudjuk biztosítani. / *The capacity can be only provided in case of 2 projector setup.

* A kapacitást csak kétoldalt megerősített vetítéssel tudjuk biztosítani.
* The capacity can be only provided in case of 2 sidescreen setup.
** A kapacitást csak beépített projektor használatával tudjuk biztosítani.
** The capacity can be only provided in case of built-in projector setup.

Lobby Bar / Duna - Colorado Étterem / Restaurant

TEREM | ROOM TERÜLET
AREA (M2) 

FÉRŐHELY
CAPACITY (M2)

Duna 494 190

Neva 200 110

Colorado 68,6 36

Lobby Bar 226,3 45

-1. emelet | fl oor

WC

HOLLYWOOD
81,5

HOLLYWOOD BAR

DUNA

NEVA

LOBBY BAR

COLORADO
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További információ | Further information
Aquaworld Resort Budapest
cím | adress H-1044 Budapest, Íves út 16.
telefon | phone +36 1 2313 628 |  +36 1 2313 630
fax +36 1 2313 629
email event@aquaworldresort.hu
web www.aquaworldresort.hu

Autópálya | Highway

Liszt Ferenc repülőtér | Liszt Ferenc airport

Hungaroring

Ingyenes buszjárat | Free shuttle

 Location 
Located just off the Pest side bridgehead of Megyeri Bridge along the new M0 ring in the northern 
part of Budapest, the hotel is situated in a park-like setting, yet close to the city center. Within easy 
reach, the airport is just 25 minutes away. City center is conveniently and quickly accessible either 
by car or by taking advantage of the free shuttle bus service operated by the hotel. 

 Accommodation 
The Aquaworld Resort Budapest is a four-star superior conference and wellness hotel offering 309 
luxury rooms, suites, and apartments that can accommodate 838 persons simultaneously. All the 
guest rooms have satellite TV, an in-room laptop sized safe, hairdryer, minibar, individually controlled 
air-conditioning and free wireless internet connections. A separate entertainment center beneath 
the hotel’s apartment building is available to serve the needs of guests with a movie room, a huge 
plasma TV, DVD player, a cigar room, a bar, a card room, as well as a pool and gaming room.

 Conferences & Events 
The nearly 1400 m2 Conference Centre with an adjoining terrace, has excellent natural lighting, is 
air-conditioned, and includes wireless internet connections and all necessary state of the art 
technical equipment. The largest conference room has a capacity of 550 people. Mobile walls 
allow creating as many as 15 section rooms of various sizes. On the top 8th fl oor of the hotel, 
seating 200 guests and with the option of extending the space using the terraces to overlook a 
panoramic view of the Danube, the banquet room is ideal for hosting exclusive events and wed-
dings.  Our hotel can accommodate over 1000 vehicles, which is considered unique in Budapest. 
Parking is free in the outdoor parking lot while the underground garage charges a fee.

 Dining 
In the hotel’s Duna restaurant, our guests choose from among the tempting buffet selections show-
casing dishes from the region bordering the Danube, complemented by a broad selection of fi ne 
local wines. The Colorado fi ne dining restaurant offers a combination of international gastronomic 
specialties and reinterpretations of traditional Hungarian cuisine. Visitors bathing at the water park 
facilities at Aquaworld, are offered dining options following the simple and satisfying philosophy of 
the Fast&Fine fast food restaurant. House specialty pastries and snacks are featured in the Lobby 
Bar in addition to coffee and beverages. In the Oriental Bar, our guests can sample light snacks, 
while in the Aqua Bar, refreshing fruit shakes and exotic cocktails are available.

 Oriental Spa 
The hotel’s Oriental Spa Wellness and Fitness Centre offer an extensive range of leisure and 
beauty services. Relaxation bath • Mandala bath • Hamam bath • Steam rooms & Saunas • 
Oriental Bar with refreshments • Body and facial treatments • Massages • Hairdressing • Cos-
metics • Solarium • Manicure-pedicure • Fitness room • Tepidarium • Tennis and squash courts.

 Aquaworld - Water Park 
One of Europe’s largest indoor aqua theme parks offers unforgettable entertainment for everyo-
ne. Giant dome with a diameter of 72 m• 17 pools • 11 slides • Wave surfi ng • Diving tower and 
pool• Wave pool • Mountain river • Wide-slide • Swimming pool • Kids’ World • Sauna World • 6 
giant slides • Outdoor beach • Adventure park • Bongo Kids Club • Fast & Fine restaurant.

Incentive experiences
Adventurous team-building programs at 
Aquaworld! 
Would you like to jolt your colleagues out of 
their usual routines by recharging them 
with new energy through unexpected situ-
ations? For your team-building program we 
offer swimming and sliding contests, water 
polo, surfi ng, football, beach volleyball or 
challenges in an adventure park.

Ferrari test-driving – Double your 
conference experience with a dri-
ving experience!

Test-drive, in prearranged times, on an ap-
prox. 6-8 km long, multilane road section in 
a real Ferrari F430 or F430 Spider! Visual 
experience – acoustic experience – tech-
nologic experience – and – the experi-
ence of a lifetime!

Ice-skating in the Budapest Ice palace
We warmly welcome all our guests with the 
most up-to-date ice infrastructure in Hun-
gary, available throughout the whole year, 
every day! Public ice-skating, amateur ice 
hockey and curling on demand! 

In our unique establishment, built based 
on required international standards, expe-
rienced trainers help you learn the tech-
niques of ice-skating.

About us
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Business and fun

A resort of:

Check in, chill out

Check in, chill out www.aquaworldresort.hu
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Apartmanok | Apartments (a, b, c, d )

Élményfürdő Bejárat | Aquapark entrance

Hotel Bejárat | Hotel entrance

Csúszda torony | Slide tower

Szauna | Sauna

Bongo Kids Club | Bongo Kids Club

F&F étterem és bár | F&F restaurant & bar

Cool Bar | Cool Bar

Garden Büfé | Garden Buffet

Játszótér | Playground

Stranpályák | Beach volleyball & soccer

Kalandpark | Adventure park

Squash pályák | Squash court

Tenisz pálya | Tennis court

Lobby bár | Lobby bar

Gyerekmedence | Kid’s pool

Duna étterem | Danube restaurant

Colorado étterem | Colorado restaurant

Mélygarázs | Underground car parking

Mozgássérült parkoló, | Disabled parking,

Dohányzásra kijelölt hely | Smoking area

Információ | Information

Elsősegély nyújtó hely | First aid room

Liftek | Elevators

Mosdó | Toilet

Buszmegálló | Bus stop

Öltözők | Dressing room

Internet sarok | Internet corner

Ajándékbolt | Gift shop
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