
SAUSKA BRUT PEZSGO CSOKOLÁDÉBA MÁRTOTT
EPERFALATOK

MOËT & CHANDON 
BRUT IMPERIAL

VÁLOGATÁS MAGYAR 
TERMELOK BORAIBÓL

Személyiséggel és erovel rendelkezo
pezsgo.

50.00 EUR

Prémium csokoládé és friss eper 
kettose tökéletes harmóniát alkot.

25.00 EUR

Ropogós, klasszikus pezsgo. Remek 
egyensúlyban a gyümölcs és az 
élesztos jelleg.

135.00 EUR

Válasszon egy üveg fehér, vörös vagy 
rozé bort ízlésének és hangulatának 
megfeleloen.

95.00 EUR

EMLÉKEZETES PILLANATOK AZ ARIA HOTEL BUDAPEST SZÁLLODÁBAN

Az Aria Hotel Budapest számos egyedülálló szolgáltatást nyújt, melyeket szobafoglalásával együtt, 
már az érkezése elott igényelhet.

KÉZMUVES GOURMET 
MACARON
Különbözo ízekbol összeállított 
6 db-os francia macaron válogatás.

18.00 EUR

PIROS BOGYÓS 
GYÜMÖLCSTÁL
Ínycsiklandó válogatás piros bogyós 
gyümölcsökbol.

20.00 EUR



RÓZSASZIROM ÁGYAZÁS

CSOKOR 12 SZÁL 
RÓZSÁBÓL

CSOKOR 12 SZÁL
ECUADOR RÓZSÁBÓL

Romantikus ágyazás rózsaszirom
díszítéssel.

30.00 EUR

Lepje meg kedvesét gyönyöru 
rózsacsokorral; egy gesztus többet 
mond minden szónál.

66.00 EUR

Varázslatos pillanatok, melyre ked-
vesével szeretettel gondolnak vissza.

85.00 EUR

EMLÉKEZETES PILLANATOK AZ ARIA HOTEL BUDAPEST SZÁLLODÁBAN

Az Aria Hotel Budapest számos egyedülálló szolgáltatást nyújt, melyeket szobafoglalásával együtt, 
már az érkezése elott igényelhet.

3 FOGÁSOS 
GYERTYAFÉNYES VACSORA 
2 FO RÉSZÉRE

Töltsenek nálunk egy romantikus estét 
3 fogásos gyertyafényes vacsorával 
egybekötve, melynek ételeit mindig 
friss, szezonális alapanyagokból 
készítjük. 

75.00 EUR / 2 fo 

135.00 EUR / 2 fo borpárosítással 

LÉGGÖMBÖK
Ünneplés nincs léggömbök nélkül – 
ossza meg velünk a különleges apropót 
és mi örömmel segítünk a tökéletes 
pillanat részletes megtervezésében.

30.00 EUR-tól



ZENE ÁLTAL INSPIRÁLT
MASSZÁZS

NAPFELKELTE ROOFTOP JÓGA

ZENE ÁLTAL INSPIRÁLT
PÁROS MASSZÁZS

SPA VÁLOGATÁS

Válasszon 1 órás masszázst Klasszi-
kus, Opera, Jazz vagy Kortárs zenei 
stílusban.

95.00 EUR

A gyakorlás alatt a test teljes harmóniában mozog a légzés ütemével, a 
mozdulatokat belülrol hozzuk létre. A testhelyzeteket puha átkötésekkel 
hozzuk létre, itt a légzése a zene. Engedjen el minden erofeszítést és hagyja 
megtörténni a mozdulatokat.

95.00 EUR

Élvezze páros kezelohelyiségünk-
ben szerettével együtt 1 órás 
masszázsunkat, melyhez a zenét Ön 
választhatja.

150.00 EUR

Kényeztesse magát, érzékeit simogató 
élmények tárházával. 
Kezeléscsomagunk tartalmaz egy 90 
perces Aria érzékei testmasszázst és 
egy 30 perces Arckezelést.

145.00 EUR

EMLÉKEZETES PILLANATOK AZ ARIA HOTEL BUDAPEST SZÁLLODÁBAN

Az Aria Hotel Budapest számos egyedülálló szolgáltatást nyújt, melyeket szobafoglalásával együtt, 
már az érkezése elott igényelhet.



TÖLTSE AZ ESTÉT EGY LEGENDÁVAL!

Bár általában nem tudjuk garantálni, hogy a kedvenc zenészének ded-
ikált szobát biztosítsuk, de pontosan tudjuk, hogy különleges alkalmak-
kor a legszenvedélyesebb zenerajongó vendégeinknek szüksége lehet 
egy kis segítségre álmaik valóra váltásában. Erre az esetre ajánljuk a 
„Töltse az Estét egy Legendával” csomagunkat, melynek keretein belül 
mindent megteszünk annak érdekében, hogy tökéletes legyen a nálunk 
eltöltött ido. 

A „Töltse az Estét egy Legendával” szolgáltatás minden foglaláshoz
kérheto, melynek felára 150 EUR.

Kedvenc eloadójának dedikált szoba

Zene és DVD szobai bekészítés az Ön választása alapján

A választott muvész által inspirált apró figyelmesség érkezéskor 

Délutáni tea vagy pezsgo szálloda Zenei Igazgatójával, aki örömmel

segít megalkotni a tökéletes zenei programsorozatot tartózkodása 

idejére

60 perces páros masszás az Ön által választott muvész zenei 

kíséretében

150.00 EUR Tekintse meg a választható muvészek listáját

A listában felsoroltakon túl örömmel teljesítjük egyedi 
kéréseit. Kívánságai megvalósításához kérjük vegye fel 
a kapcsolatot Concierge kollégáinkkal a 
concierge@ariahotelbudapest.com címen.

EMLÉKEZETES PILLANATOK AZ ARIA HOTEL BUDAPEST SZÁLLODÁBAN

Az Aria Hotel Budapest számos egyedülálló szolgáltatást nyújt, melyeket szobafoglalásával együtt, 
már az érkezése elott igényelhet.

https://ariahotelbudapest.com/download/spend_a_night_with_a_legend_menu.pdf
mailto:concierge%40ariahotelbudapest.com?subject=

