
Festive Season



A FELIX ÉLETÉBEN AZ ÜNNEPI IDŐSZAK MINDIG  
KÜLÖNLEGES, MELYRE IDÉN IS TÖRETLEN  
ELHIVATOTTSÁGGAL ÉS IZGATOTTSÁGGAL KÉSZÜLÜNK. 

Kibővített ünnepi szezonnal várunk, a klasszikus  
decemberi rendezvények mellett az év eleji foglalásokhoz 
extra ajándékokat, szolgáltatásokat biztosítunk.



MIÉRT MINKET VÁLASSZON?

FIGYELÜNK AZ EGYEDI IGÉNYEKRE, VENDÉGEINKET 
SZEMÉLYRE SZABOTT SZERVIZZEL VÁRJUK.

Rendezvényeink sikerének kulcsa elkötelezett csapatunkban 
rejlik - kollégáink a FELIX-hez méltó tapasztalattal rendelkező, 
szakmájukban utat mutató egyéniségek.  
A konyha élén Katona Dániel executive séfünk áll. A sommelier 
csapatot Czinki Tamás Master Sommelier vezeti. A bár szakmai 
irányításáért pedig Bém Tibor bar manager felel.

A FELIX bármely termében ünnepelve, más és más élménnyel 
térhet haza. 



Vendégeinknek mindig egyedi élményt szeretnénk  
nyújtani, így a nyüzsgő decemberen túl is teret adunk 
az ünnepi pillanatoknak, szeretnénk ha az új év egy-egy 
pezsgő, évköszöntő találkozóval indulna.

A FELIX PARTNEREINEK 2023-AS ÉVINDÍTÓ  
RENDEZVÉNYEIHEZ KÜLÖNLEGES MEGLEPETÉSEKKEL 
KÉSZÜLÜNK.



Termeink



Étterem
Elegancia, arany színek, impozáns  
termek - éttermünk ideális helyszín céges 
karácsonyi összejövetelek, vagy évértékelő 
rendezvények számára, melyek akár januárban 
is üdítő találkozások lehetnek az ünnepi  
pihenést követően.

BOSE hangrendszer

Beépített RGB LED világítás

Projektor, vászon

TECHNIKAI FELSZERELTSÉG

66 fő ültetve

150 fő állófogadáskor

FÉRŐHELY

A Felix-ben 
minden alkalmat 

rendkívülivé varázsolunk!



AQVA
Művészet és gasztronómia összefonódása  
egy komplex térben. AQVA termünkben 
kortárs alkotások között élvezhetjük egymás
társaságát és az ünnepi ízek adta örömöt. Ha
szeretné nagyobb létszámú privát rendezvényét 
egyedi helyszínen megrendezni, az AQVA 
terem kiváló választás. 
 

BOSE hangrendszer

Projektor, vászon

TECHNIKAI FELSZERELTSÉG

60 fő ültetve

100 fő állófogadáskor

FÉRŐHELY

A muvészeteké 

az öröklét!



A FELIX Chef’s table vacsorán a közösségi 
élmény, a társaság adta önfeledt hangulat,  
valamint a gasztronómiai élmény találkozik.  
Az impozáns látványkonyhában testközelből  
adjuk át a gasztronómiai alkotás részleteit.  
Családi tematikus vacsorák, masterclass-ok 
és szűk körű évindító céges ebédek  
tökéletes helyszíne.

Chef’s table

12 fő ültetve

FÉRŐHELY

Egy élmény, amit sosem

 fogsz elfelejteni! 

BOSE hangrendszer

TECHNIKAI FELSZERELTSÉG



Loggia
A fényben úszó, üvegfalakkal körbeölelt 
Loggiáról csodálatos panoráma nyílik a  
Duna-partra és a Várkert Bazárra. A fűtött  
térben télen is önfeledten ünnepelhet 
kollégáival vagy szeretteivel. Tökéletes  
helyszín a kellemes beszélgetéseknek 
akár egy szivar és whisky társaságában.

BOSE hangrendszer

Beépített RGB LED világítás

Hűtés-fűtés (temperáló padlófűtés)

TECHNIKAI FELSZERELTSÉG

FÉRŐHELY 

34 fő

             F
eledhetetlen fogások 

               
egy feledhetetlen 

               
         hely

színen!



Kovásznai Szalon
A Kovásznai Szalon tisztelgés Kovásznai György 
festő munkássága előtt. Rejtett kincse az  
épületnek - exkluzív, kifinomult hangulata rangot 
ad az itt megrendezett alkalmaknak, mintha csak 
egy előkelő nappaliban lennénk. Elegáns  
helyszín szűk körű találkozók, borkóstolók, 
januári évértékelők és privát ünnepi vacsorák 
megrendezésére.

BOSE hangrendszer

Projektor, vászon

TECHNIKAI FELSZERELTSÉG

22 fő ültetve

FÉRŐHELY

Páratlanul      
    elegáns!



2 db 65”-os LED TV

Minden teremben, minden igényt kielégítő BOSE hangrendszer

7000 lm erősségű projektor

Mobil hangrendszer

Színpad

Pulpitus

ÁLTALÁNOS TECHNIKAI FELSZERELTSÉG



FELIXBUDAPEST.COM 
EVENTS@FELIXBUDAPEST.COM

BOSZNAI KÁROLY
ÉRTÉKESÍTÉSI  VEZETŐ

+36207762327
BOSZNAIK@FELIXBUDAPEST.COM

JAKAB BENCE
ÉRTÉKESÍTÉSI  MANAGER

+36301413300
JAKABB@FELIXBUDAPEST.COM

HORNOS KATA
ÉRTÉKESÍTÉSI  ASSZISZTENS

+36202964371
HORNOSK@FELIXBUDAPEST.COM

1013 BUDAPEST, YBL MIKLÓS TÉR 9.


