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»  A tükröződések növelik 
a térérzetet, a grafika fiatalos 
hangulatot közvetít

     Budapest számos nevezetes-
sége rövid sétatávolságon belül 
található

A D8 MEGLEPŐ INDUL ÁSA BIZON Y ÍTJA: 

A V IL ÁGBAJNOK LOK ÁCIÓ ÉS A PROFI 

SZEMÉLYZET EGY Ú JSZÜLÖTT HOTELT 

IS KORTA L A N NÁ TEHET.

Budapest számos nevezetessége párszáz méteren 
belül, a Vörösmarty tér néhány lépésre, a szom-
szédban a SOFITEL (korábbi Atrium Hyatt), 
a Dorottya Palace és a Nemzetgazdasági Minisz-
térium – elhelyezkedésben nehéz überelni 
a Dorottya utca 8. alatti háromcsillagos szállo-
dát. A tágabb környezetben 4-5 csillagos szál-
lodák ékelődnek lakó- és irodaépületek közé, 
a középmagas, századfordulós házak sűrűjében 
hangsúlyos a Hotel Intercontinental jelenléte.
A megrendelő a belvárosi elhelyezkedést, és 
a beépítési lehetőségeket szem előtt tartva egy 
kompakt, desingorientált hotel megépítése mel-
lett döntött. Az eredeti, Medgyaszay István ter-
vezte épületet bombatalálat érte, kiégett, a vissza-
építés után pedig „már semmi sem utalt az eredeti 
homlokzatra, de más helyre kerültek a lépcsők 
is”, mondja Szénási Zsolt projektfejlesztő. „Ami-
kor beszálltunk a projektbe, a tartópillérekbe már 

bele tudtam dugni a kezemet, nem tartott sem-
mit, így az önkormányzattal egyetértésben lebon-
tottuk, és teljesen új ház került a helyére.”
Zártsorú, L-alakú beépítést terveztek, az utcai 
fronton két szerkezeti traktussal, amelyek kie-
gészülnek az északi oldalon egy belső szárny-
nyal a SOFITEL felé. A pince + földszint + fél-
emelet + 8 emelet kialakítású épületben 137 
vendégszobát alakítottak ki. Az épület töme-
ge a rendeltetéshez és a változatos, zárt, tűzfa-
las környezet feltételeihez igazodik. Az egyszerű 
alaptömeget a funkcionalitást segítő tagolá-
sok egészítik ki. Az utcai homlokzat a vízszin-
tes tagolásával igazodik a historizáló környezete 
jellemzően hasonló viselkedéséhez, a nyílászá-
rók mélységi mozgatásával kortárs eszközzel idé-
zi a Belváros homlokzatainak plaszticitását.
A homlokzat mögött tágas, nagy belmagassá-
gú lobby fogad, ami egyben reggeliző tér is. 
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«  Csak aludni térnek be 
a hotelbe a célcsoport tagjai.

De maradjunk csak a nagy belmagasságnál: a hall-
ban Barrisol-fólia lóg, amely egy domború kifeszített 
tükör, „az ötletet talán Chicagóban láttam és Mar-
seille kikötőjében – emlékezett Szénási, – a fólia tük-
röződése megnyitja a teret, ad egy mélységérzést, ami-
re ráerősít a fekete-fehér padló is. A sárga szín pedig 
mint saját brand-colour ütős, egyedi hangulatvilá-
got visz be.” A KROKI Stúdió által készített belső-
építészeti terveket sokat alakítottuk, gyúrtuk hogy 
elkapjuk azt az egyedi, fiatalos, trendi de ottho-
nos hangulatot, ami a hotelbe belépve megragad.

Látunk még egy színben harmonizáló motort is, 
egy Simson Schwalbe-t, ami működőképes még, oly-
annyira, hogy Szénási maga ment be vele a helyi-
ségbe. A stilizált Budapest térkép a recepció mögött 
Steiner Balázs, Molnár Dávid, Takács Benedek fia-
tal designerek alkotása, ami a belső udvar tűzfa-
lán is megjelenik, és ami Nagy Zoltán (Nazo Art 
Design) és a Színes Város közreműködésével készült.

Ezek a hatásos alapelemek egészítik ki a hotel nem-
zetközi tendenciákból eredő praktikumát. Lényegében 
minden nagy szállodaláncnak van új terméke, alter-
natívája az igényes városlátogató szektorban a lepuk-
kadt háromcsillagosokkal szemben, a célközönséget 
pedig igen pontosan meghatározták a D8 esetében is.
„Hozzánk a lokáció miatt jönnek, az ébrenléti
 idő minimális részét töltik itt, a reggelit sem fel-
tétlenül nálunk fogyasztják el, az ebédet és 
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a vacsorát pedig biztosan nem, de a lobby-bár-
ban egy jó koktélra mindig leülnek” – mond-
ja Szénási, megadva a kulcsszavakat: fia-
talos életérzés, Bed&Shower, alapvetően 
igényes, négy- négy és fél csillagos turisták.

Ezek a vendégek Budapest felfedezésével töl-
tik az időt, a városban inkább a kultúrára kíván-
csiak, mint a bulinegyed bugyraira, azért jönnek 
hogy élvezzék a csodálatos fővárosunkat, de fon-
tos célcsoportot alkotnak az egy-két napos kon-
ferenciára érkező businnes-utazók is. Egy átla-
gos D8-vendég 2,3 napot tölt a szállodában, ki 
sem pakolja a bőröndjét, csak átveszi a ruhát, 
és már megy is tovább. Tipikus vendégek még 
a legény – és leánybúcsúra érkezők, a filmsztá-
rok kísérői is: „a sztár a szomszédos ötcsilla-
gos hotelben lakik, a staff viszont már nálunk”.

Készítettek is hangulatfotókat fiatal párok-
kal, ám az élet tartogat meglepetéseket: mind-
járt az első héten megérkezett egy japán turista-
csoport nyugdíjasokkal, akik a neten bukkantak 
rá a hotelre. „Ez teljesen eltért attól, amire szá-
mítottunk, de végül is jól érezték magukat, 9,8-
ra rate-elték a hotelt” – idézte fel az esetet a pro-
jektfejlesztő. A neten egyébként is remekel 
a szálloda, az értékelések pozitívak, a pontszám 
magas, és nemrég még az Apple Insta-oldalán is 
kapott egy szép dicséretet és 127 ezer like-ot.

Szénási mégsem a külcsínt, és nem is a loká-
ciót tartja a D8 legnagyobb erényének, hanem 
a Hajdú Miklós vezette nagyon fiatal, 25 alat-
ti átlagéletkorú, készséges és kedves személy-
zetet, a profi kiszolgálást, és a mindebből 
adódó atmoszférát. Ahogy sommásan meg-
állapítja, nekik „nem kell marketingelni: 
a netes ajánlások és a lokáció eladják a hotelt.”

   A kisugárzás és a személyzet 
a legfőbb vonzerő
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