
With me 
       never

 the same story 

Only the quality 

      is eternal

              
   Love, 

              
       Felix





Az
épület



A ház 
története

Az Ybl Miklós által tervezett vízház 
épülete több mint 140 éves múltra 
tekinthet vissza. Az 1875-ben épített 
létesítmény eredetileg a királyi palota 
vízellátásáért volt felelős, de később 
funkcióját tekintve működött kávézóként, 
zenés- táncos szórakozóhelyként, 
próbateremként, kaszinóként. 2018 
tavaszán egy közel egy évig tartó 
renoválás után született meg az YBL 
Budai Kreatív Ház tervezete, így a 
Világörökség részeként műemléki 
védelem alatt álló patinás épület méltó 
színtere lehet művészeti és kulturális 
találkozóknak. 2019 áprilisában pedig 
megérkezett a várva várt gasztronómiai 
partner is Ybl kedvenc vízházába, úgy 
hívják: FELIX.



FELIX 
Kitchen 
& Bar

Egy ikonikus találkozási pont 
Buda szívében, ahol a kortárs 
művészet és a páratlan 
gasztronómiai élmény kézen 
fogva jár. Egy étterem, ahol 
mesés a panoráma, káprázatos 
az enteriőr, magasfokú a minőség 
– így az impresszió hibátlan. Ez 
egy kultikus rendezvényhelyszín 
tökéletes receptje. 



Rendezvény
terek



TECHNIKAI 
FELSZERELTSÉG 

Alaphangosítás

Beépített fénytechnika 
és hangulatvilágítás.

Hűtés-fűtés:  
temperáló padlófűtés.

FÉRŐHELY 34 fő

Loggia 

             Feledhetetlen fogások 
egy feledhetetlen 

     helyszínen!

A fényben úszó, üvegfalakkal körbeölelt loggiaról 
csodálatos panoráma nyílik a Duna-partra és a 
Várkert Bazárra, amely minden alkalommal 
elvarázsol.



TECHNIKAI 
FELSZERELTSÉG 

Alaphangosítás

Dimmelhető lámpák

Projektor, vászon

FÉRŐHELY 66 fő ültetve

140 fő álláfogadáskor

Étterem

A Felix-ben 
minden alkalmat rendkívülivé 

varázsolunk!

Elegancia, hatalmas tükrök és az arany-vanília 
színek - patinás éttermünk lélegzetelállító 
miliőjével tökéletes színtér akár céges, 
akár privát rendezvények számára.



AQVA

TECHNIKAI 
FELSZERELTSÉG 

Projektor, vászon

FÉRŐHELY 50 fő ültetve

120 fő állófogadás

Új, átalakított AQVA termünkben a kortárs 
alkotások között élvezhetjük egymás társaságát, 
ahol nem csak a gasztronómia, hanem a 
művészetek is szerepet kapnak!

A muvészeteké 
az öröklét!



Chef’s table 

FÉRŐHELY 12 fő ültetve

A FELIX chef’s table koncepció keretében nyitja 
meg új helyszínét, ahol a személyességé a 
főszerep, és minden fogáshoz egy történet is vár.

Egy élmény, amit sosem
 fogsz elfelejteni! 



Kovásznai
szalon

TECHNIKAI 
FELSZERELTSÉG 

Alap hangosítás
Projektor, vászon

FÉRŐHELY 24 fő ültetve

Páratlanul      
    elegáns!

A Kovásznai Szalon tisztelgés Kovásznai György 
festő munkássága előtt. Tökéletes helyszín szűk 
körű találkozók, rendezvények, privát 
borkóstolók megrendezésére.



Terasz

TECHNIKAI 
FELSZERELTSÉG 

Hangosítás

FÉRŐHELY 80 fő ültetve

120 fő állófogadás

Szezonális rendezvénytér Budapesten 
egyedülálló, légkondicionált terasszal 
és koktélbárral.

Exkluzív 
         panoráma!



BLACK 
SWAN

Hamarosan a budapesti bárélet új színfoltjaként 
nyitja meg kapuit a FELIX alatt a Black Swan, 
amely 7. kerületi társa misszióját követve, 
professzionalitásával és eleganciájával alig 
várja, hogy elvarázsolhasson!

Magasszíntu bárkultúra
 lenyugözo helyszínen!



FELIXBUDAPEST.COM
+36 30 735 5041

RESERVATION@FELIXBUDAPEST.COM
1013 BUDAPEST, YBL MIKLÓS TÉR 9.

E-MAIL:  EVENTS@FELIXBUDAPEST.COM


