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Akadálymentes szálláshelyek Budapesten  
                                  

 

ACHAT Premium Hotel     -    1101 Budapest, Hungária krt. 5.  A Papp László 

                                                     Sportaréna (Puskás Ferenc Stadion metrómegálló) közelében 

                                                     1 db akadálymentes szoba, az egész hotel akadálymentes. 

                                                      

Art’otel****  -    1011 Budapest, Bem rakpart 16-19. (Budán, a Batthyány tér 

           közelében, a Lánchíd felé, a Parlamenttel szemben)  1 db 

           kétágyas akadálymentesített szoba van, a szálloda nagyobb 

           része akadálymentes.   http://art.hotelem.hu  

 

Atrium Hotel****  -    1081 Budapest, Csokonai u. 14. (Belváros, Blaha Lujza 

         térhez közel) 2 db kétágyas akadálymentesített szoba 

      van, a recepciónál lévő 2 lépcsőre kérésre rámpát helyeznek 

el. A szálloda akadálymentes. www.atriumhotelbudapest.hu  

 

Hotel Aquincum *****     -    1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.  (Óbuda, Árpád 

     hídhoz közel) A 2 db akadálymentes kétágyas szobához  

     tartozó fürdőszobában  kád van, kád ülőkét szükség esetén 

     kérni kell. A hotel összes szolgáltatása akadálymentes. 

     http://www.aquincumhotel.com      

 

Hotel Bara***                      -     1118 Budapest, Hegyalja út 34-36. (Budán, az Erzsébet  

    hídhoz közel),  2 db egyágyas akadálymentesített  szoba van,  

     a liftbe egy kis méretű kerekesszék fér el. A hotel  nagyobb 

     része akadálymentes.  www.hotelbara.hu   

 

Hotel Berlin***                   -     1117 Budapest, Hunyadi János .u.2.  (Kelenföld déli részén a  

   Duna partján) –  2 db kétágyas akadálymentesített  szoba van, 

    a hotel  kis segítséggel használható.   www.hotelberlin.hu 

Radisson SAS  

Béke Hotel****superior      -     1067 Budapest, Teréz krt.43. (A belvárosban, a 4, ill. 6-os 

villamos vonalán a Nyugati pályaudvar közelében található.                    

1 db akadálymentesített kétágyas szoba van, a hotel 

akadálymentes.   www.danubiushotels.hu/beke                                      

 

Hotel Ében***            -      1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 15-17. (A 2. metró Őrs 

     vezér téri végállomása, az IKEA, ill. a Sugár üzletközpont  

     közelében található.)  1 db akadálymentesített kétágyas szoba 

     van. www.gerandhotels.hu 

Danubius Hotel  

Flamenco ****          -      1113 Budapest, Tas vezér u. 3-7. ( Dél-Buda, Feneketlen tó) 

         2 db akadálymentesített  kétágyas szoba van, a szálloda  

         akadálymentes. www.danubiushotels.hu/flamenco 

 

Four Season Hotel 

Gresham Palace***** -    1051 Budapest, Roosevelt tér 5-6. (Belváros, Lánchíd  

          közelében) 1 db kétágyas akadálymentesített szoba van, a 

      hotel teljesen  akadálymentes.   www.fourseasons.com  

http://art.hotelem.hu/
http://www.atriumhotelbudapest.hu/
http://www.aquincumhotel.com/
http://www.hotelbara.hu/
http://www.hotelberlin.hu/
http://www.danubiushotels.hu/beke
http://www.gerandhotels.hu/
http://www.danubiushotels.hu/flamenco
http://www.fourseasons.com/
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Danubius Health Spa  

Resort Helia****                  -    1133 Budapest, Kárpát u. 62-64.  (Észak-Pest, Árpád híd  

          közelében) 5 db akadálymentes egységet alakítottak ki.  

      Egy egység: egy akadálymentesített egyágyas szoba + 

      fürdőszoba és egy normál kétágyas szoba + fürdőszoba 

      A hotel teljesen akadálymentes.    

      www.danubiushotels.hu/helia  

 

Hotel Hilton *****            -       1014 Budapest, Hess András tér 1-3. (A Budai Várban a 

                                                     Mátyás templom mellett)  2db akadálymentesített kétágyas 

      szoba van, a hotel teljesen akadálymentes.    

      www.budapest.hilton.com 

 

                                            

Hotel Ibis Aero***              -     1091 Budapest, Ferde u. 1-3.  (Dél-Pest, a Határ úti  

         metrómegállónál, a reptérre vezető útnál)  3 db kétágyas 

     akadálymentesített szoba van, a hotel akadálymentes.  

     www.ibishotel.com  

          

Hotel Ibis Centrum***       -     1092 Budapest, Ráday u. 6.  (Belváros, a Kálvin tér 

     és a Nemzeti Múzeum közelében)  4 db kétágyas 

     akadálymentesített  szoba van, a hotel akadálymentes. 

     Parkoláskor, nehézség esetén a recepció segítségét kell kérni.   

     www.ibishotel.com  

 

Hotel Ibis Budapest City*** -  1072 Budapest, Akácfa u. 1-3. (Belváros, Blaha Lujza 

                                                    tér, Rákóczi út közelében) 2 db kétágyas akadálymentesített  

         szoba van, bejáratnál lépcsőlift vezet a recepcióhoz, az 

         emeletekre vivő lift belső mérete 1 x 1 m.  

         A hotel akadálymentes.  www.ibishotel.com  

Hotel Ibis  

Heroes Square***          -      1068 Budapest, Dózsa György út 106. (Hősök tere, Állatkert 

     közelében) 2 db kétágyas akadálymentesített szoba van, a 

     hotel akadálymentes.  www.ibishotel.com 

 

Kempinski Hotel 

Corvinus*****            -     1051 Budapest, Erzsébet tér 7-8 (Belváros)  tel: 429 3777 

        3 db akadálymentes szoba, a hotel akadálymentes, híres a 

                                                   személyzet figyelmességéről, külföldi mozgássérültek 

                                                   előnyben részesítik. 

   www.kempinski.com/en/budapest/hotel-corvinus   

 

Danubius Grand Hotel 

Margitsziget ****superior   -   1138 Budapest, Margitsziget (A Margitsziget északi részén, 

    az Árpád hídhoz közel fekszik,  5 db egyágyas (kérésre 

    kétágyassá alakítható) akadálymentesített szoba van, a 

    fürdőszobák segítséggel, a szolgáltatások akadálymentesen 

    használhatók.  www.danubiushotels.hu/grandhotel 

 

 

http://www.danubiushotels.hu/helia
http://www.budapest.hilton.com/
http://www.ibishotel.com/
http://www.ibishotel.com/
http://www.ibishotel.com/
http://www.ibishotel.com/
http://www.kempinski.com/en/budapest/hotel-corvinus
http://www.danubiushotels.hu/grandhotel
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Danubius Health Spa Resort -    1138 Budapest, Margitsziget (Árpád hídnál)   4 db 

Margitsziget****superior         akadálymentesített egy-kétágyas szoba van, a szálloda 

(korábbi Thermal Hotel)             és minden szolgáltatása akadálymentes.      

www.danubiushotels.hu/margitsziget 

 

 

Hotel Marriott*****  -   1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4. (Belváros, 

     Dunapart, Lánchíd és Erzsébet híd között)  3 db ak.m. szoba   

     van, a hotel akadálymentes. www.marriottbudapest.com  

Hotel Mercure  

Budapest Korona****   -   1053 Budapest, Kecskeméti u. 14.  (Belváros,  

         Kálvin tér) 2 db kétágyas akadálymentesített szoba 

     van, a hotel akadálymentes, kb.1 hónappal előre kell foglalni.    
     www.mercure.com/gb/hotel-1765-mercure-budapest-korona-hotel/index.shtml  

                 
La Prima Fashion Hotel**** -   1052 Budapest, Piarista u. (Belváros, Erzsébet híd, Március 

                                                      15 térnél)  2 db akadálymentes szoba, az egyikben a 

      WC-nél nincs kapaszkodó.  www.laprimahotel.hu 

 
 

Hotel Leonardo****  -    1094 Budapest, Tompa u. 30-34. A Corvin negyedben 

                                                     található, 5 db jól kialakított akadálymentes szobája van, az 

                                                     egész hotel akadálymentes. 
                                                   http://www.leonardo-hotels.com/hungary-hotels/budapest-hotels/leonardo 

                                                                          

Mátyás Hotel***  -   1165 Budapest, Veres Péter út 105-107. (Mátyásföld, Őrs 

     vezér tértől kb.3 km)  A földszinti irodák után levő lifttel  

     lehet az 1. emeleti recepcióhoz eljutni. Egy lépcsőfok  

     áthidalására kérni kell a rámpát. 3 db nagyméretű apartman 

     van, a hozzátartozó fürdőszobákban kád van, szükség esetén 

     kádülőkét kell kérni, kapaszkodók nincsenek. Nagyrészt 

     akadálymentesen használható a hotel. www.hotelmatyas.hu  

 

Hotel Mercure  

Metropol****                       -     1074 Budapest, Rákóczi út 58.  (Belváros, a Blaha 

      Lujza tér és a Keleti pu. között) 2 db kétágyas  

      akadálymentesített szoba van, a hotel akadálymentes. 
      www.mercure.com/gb/hotel-2997-mercure-budapest-metropol/index.shtml  

Hotel Nemzeti 

Budapest****  -    1088 Budapest, József krt. 4. (Belváros, Blaha 

      Lujza tér, 2 db kétágyas akadálymentesített szoba van, a 

      hotel akadálymentes. www.hotel-nemzeti-budapest.hu     

      www.mercure.com      

Hotel Novotel Budapest 

Centrum****               -    1088 Budapest, Rákóczi út 43-45. (Belváros, Blaha 

Lujza tér és a Keleti pu. között)  3 db kétágyas 

akadálymentesített szoba van (zuhanyzós, szabványos).      

A hotel teljesen akadálymentes.  

www.novotel-bud-centrum.hu 

 

http://www.danubiushotels.hu/margitsziget
http://www.marriottbudapest.com/
http://www.mercure.com/gb/hotel-1765-mercure-budapest-korona-hotel/index.shtml
http://www.laprimahotel.hu/
http://www.leonardo-hotels.com/hungary-hotels/budapest-hotels/leonardo
http://www.hotelmatyas.hu/
http://www.mercure.com/gb/hotel-2997-mercure-budapest-metropol/index.shtml
http://www.hotel-nemzeti-budapest.hu/
http://www.mercure.com/
http://www.novotelcentrum.hu/
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Novotel Budapest 

City Hotel****                     -     1123 Budapest, Alkotás u. 63-67. (Budán, a Hegyalja útnál) 

      2 db kétágyas akadálymentesített szoba van, a hotel  

      akadálymentes. 
      http://www.accorhotels.com/gb/hotel-0511-novotel-budapest-city/index.shtml  

Hotel Novotel Budapest 

Danube****  -    1027 Budapest, Bem rakpart 33-34.  (Budán, a Batthyány 

      tér közelében, a  Margit híd felé)  3 db kétágyas 

      akadálymentesített  szoba van, a hotel akadálymentes.  

      www.novotel-bud-danube.hu  

 

 

Hotel Panda****  -     1026 Budapest, Pasaréti út 133. (Buda zöldövezetében, a 

       Pasaréti téren)  Részben akadálymentes, kerekesszékkel 

       csak segítséggel használható. Nincs akadálymentesített  

       fürdőszoba, a liftben egy nagyon kis méretű kerekesszék 

       fér el. Sajátossága, hogy az alkalmazottak 90%-a  

       megváltozott  munkaképességű ember, akik nagy  

       empátiával és elhivatottsággal kiváló munkát végeznek. 

       www.hotelpanda.hu    

 

Hotel Golden Park**** -     1087 Budapest, Baross tér 10. (Belváros, a Keleti pu-nál) 

           2 db kétágyas szoba van, a fürdőszoba használatához  

                                                      segítségre lehet szükség. A hotel legtöbb szolgáltatása 

       akadálymentesen vehető igénybe.  www.goldenparkhotel.hu  

 

Hotel Platánus***                 -    1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 44. (a Népligetnél, a 

                                                      Planetáriummal szemben)  24 db részben akadálymen- 

           tesített kétágyas szoba van. A fürdőszobák és egyes 

  szolgáltatások csak segítséggel  használhatók!    

           www.hunguesthotels.com  

 

 

Hotel President ****       -    1054 Budapest, Hold utca 3-5,  (Belváros: a Szabadság 

                                                     térnél, a Magyar Nemzeti Bank és az USA Nagykövet- 

                                                     ségének szomszédságában)  1 db duplaágyas 

                                                     akadálymentes szoba van, az egész hotel teljesen  

                                                     akadálymentes    http://www.hotelpresident.hu/hu/ 

 

           

Hotel Rege Budapest*** -    1021 Budapest, Pálos u. 2.  (Budai zöldövezet, Budakeszi út)  

          2 db kétágyas akadálymentesített szoba van, a hotel 

      nagyrészt akadálymentes.  http://www.budapesthotels-

budapesthotelbooking.com/hotel-rege-budapest-europa-hotels-

congress-center-budapest-standard/index.HU.html   

 

 

Hotel Sofitel*****                 -    1051 Budaepst, Széchenyi tér 2.  (Belváros, a Lánchíd  

        közelében) 2 db akadálymentesített  kétágyas szoba van, a  

     hotel akadálymentes.    www.sofitel-budapest.com 

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-0511-novotel-budapest-city/index.shtml
http://www.novotel-bud-danube.hu/
http://www.hotelpanda.hu/
http://www.goldenparkhotel.hu/
http://www.hunguesthotels.com/
http://www.hotelpresident.hu/hu/
http://www.budapesthotels-budapesthotelbooking.com/hotel-rege-budapest-europa-hotels-congress-center-budapest-standard/index.HU.html
http://www.budapesthotels-budapesthotelbooking.com/hotel-rege-budapest-europa-hotels-congress-center-budapest-standard/index.HU.html
http://www.budapesthotels-budapesthotelbooking.com/hotel-rege-budapest-europa-hotels-congress-center-budapest-standard/index.HU.html
http://www.sofitel-budapest.com/
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Danubius Hotel Arena  **** 

(korábbi Hotel Stadion)        -     1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. (A Puskás Ferenc Stadion, a 

                                                     a Papp László Sportaréna és a 2-es metró Stadionok megálló 

      mellett.)  2 db akadálymentesített kétágyas szoba van, a  

      szálloda akadálymentes.  www.danubiushotels.hu/stadion 

Hotel St. George  

Residence*****          -      1014 Budapest, Fortuna u. 4. (a Budai Várban) 

         1 db akadálymentesített szoba van, foglaláskor jelezni kell az 

     akadálymentesített szoba iránti igényt, mert a szobát irodának 

     használják. A hotel részben akadálymentes.   

     www.stgeorgehotel.hu  

 

Hotel Tulip Inn  

Millenium****  -    1089 Budapest, Üllői út 94-98. (Népliget, Fradi 

    pálya közelében)  9 db akadálymentesített kétágyas 

    szoba van, a hotel teljesen akadálymentes. 

    www.hotelmillenium.hunguesthotels.com  

 

Hostel WOMBAT’S          -      1061 Budapest, Király u. 20. Főleg fiataloknak, mert ifjusági 

         szálló, de bárki igénybe veheti. (Belváros, Deák térhez, Szent 

     István Bazilikához közel) 4db kétágyas akadálymentesített 

     szoba van, a szálloda teljesen akadálymentes. Parkoláshoz 

     célszerű előre a recepció segítségét kérni.  

      www.wombats-hostels.com  

 

Pető Apartment Hotel &  

Student Hostel 

Mozgássérültek Pető András 

Nevelőképző és Nevelőintézete 

Apartmanház és Kollégium   -  1118 Budapest, Villányi út 67. A 23 apartmannal rendelkező 

                                                     vendégház a Pető Intézet Villányi úti épületében, csendes, 

                                                     budai zöldövezetben, ám a belvároshoz mégis közel  

                                                     található. Ugyanitt működik az Intézet Általános Iskolája,  

                                                     valamint Főiskolai Kollégiuma is. A Kútvölgyi úti épületben 

                                                     folyó programokra való eljutást hétfőtől péntekig külön  

                                                     buszjárat biztosítja. Könnyen megközelíthető az M7es  

                                                     autópályáról de tömegközlekedési eszközökkel a  

                                                     pályaudvarokról is. 

 

      Situated in the peaceful and 

                                                      green “Buda” side of Budapest in a quiet residential area 

                                                      along Villányi road. The building also houses the Hungarian 

                                                      Conductive School and the Student Hostel of the College.  

                                                      For international conductive programmes there is a bus 

                                                      service operating Monday to Friday to the main building of 

                                                      the Institute in Kútvölgyi Road. Easy to reach from the  

                                                      Budapest-Vienna (M7) motorway 

                                                      Telefon: +36 1 372 73 40 (recepció); 

        +36 1 372 73 52 (foglalás); Fax: +36 1 372 73 40  

                                                      Email: petohotel@peto.hu;   Website: www.peto.hu 

http://www.danubiushotels.hu/stadion
http://www.stgeorgehotel.hu/
http://www.hotelmillenium.hunguesthotels.com/
http://www.wombats-hostels.com/
mailto:petohotel@peto.hu
http://www.peto.hu/
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Főleg nyáron, elsősorban csoportok, esetleg egyéni vendégek esetén vehető igénybe a  

 

Hotel CEU**                        -       Közép-Európai Egyetem Szálloda és Konferencia  

Központ    1106 Budapest, Kerepesi út 87.  

(Kelet-Pest, Őrs vezér tértől 1 km) Ez az Egyetem 

diákszállója szállodai szolgáltatásokkal. 

2 db kétágyas és 15 db egyágyas akadálymentesített szoba 

van, a hotel teljesen akadálymentes.     www.ceucenter.hu  

 

 

 

 
Az itt összegyűjtött információ nem teljes körű. Amint tudomást szerzünk további 

akadálymentes szállodákról, miután meggyőződtünk annak akadálymentességéről, 

közzétesszük ezen az oldalon.  

 

Összeállította: Caesár Éva 

http://www.ceucenter.hu/

