A J Á N D É K U TA LVÁ N Y

KOKTÉL
A D U N A- PA RTO N
Az Aqva Lounge Barban nem ismerünk lehetetlent és
minden kihívásnak örömmel nézünk elébe. Hiszünk abban,
hogy minden hangulathoz tartozik egy ízvilág, amely
tökéletes harmóniát teremthet, ezért professzionális
bartenderjeink segítenek Önnek megtalálni a megfelelő
italt. És bár kínálatunk szinte végtelen, minden pohár italban
van egy csepp szendvedély, merészség és vidámság.
Kóstoljon bele a város pezsgő ízforgatagába és élvezze
a teraszról nyíló lenyűgöző panorámát!

Érvényes: 1 tetszőlegesen választható koktélra
Minden nap 08.00–02.00 óráig
Asztalfoglalás: +36 1 737 7377 vagy www.aqvalounge.hu

Kiállítás
dátuma

Budapest Marriott Hotel
1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 4.

www.marriottbudapest.com

Az utalvány a kiállítástól számított 12 hónapig érvényes.
Az utalvány kizárólag a Budapest Marriott Hotelben használható fel,
készpénzre sem részben, sem egészben nem váltható át.
Csak a hologramos matricával és a letéphető résszel együtt érvényes.

GIFT VOUCHER

T H E D R I N K T R E AT

At Aqva Lounge Bar we defy the impossible and we are
happy to face new challenges. We believe that to each
feeling a specific flavor belongs that creates perfect
harmony. This is why our professional bartenders are always
eager to help you find the right drink for you. And though
our menu is diverse and endlessly colorful, there are special
ingredients which are part of each drinks: passion, courage
and happiness. Have a sip of the city’s flavorful life and enjoy
the breathtaking panorama from our spacious terrace!

Budapest Marriott Hotel
1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 4.

www.marriottbudapest.com

Valid for: 1 cocktail of your choice
Every day from 8 AM till 2 AM
Reservations: +36 1 737 7377 or www.aqvalounge.hu
Issue date: please see reverse side

Voucher is valid for 12 months from issue date.
This voucher can only be redeemed at the Budapest Marriott Hotel,
no cash refund of the whole or partial value will be given.
Only valid with the hologram sticker, and together with the tear-off section.

