
SZÁLLODA LÁTOGATÁS 

CORINTHIA HOTEL BUDAPEST 

 

2022. október 11.-én, kedden meglátogattuk az Erzsébet körúton elhelyezkedő Corinthia 

Hotelt. Mikor a kapui előtt álltunk, egy hosszúkás 4-5 emeletes épültet láttunk, ebből nyilván 

az jött le, hogy egy közepes méretű szállodáról van szó. Majd beléptünk és nem túlzok, amikor 

azt mondom, hogy minden osztálytársam álla leesett. Az első dolog, amit megláttunk az élőtér 

volt. Itt találtunk 2 táblát, amin igazából híres személyek neveit, csapatokat találtunk. Mint 

később kiderült, ez a két tábla a hotel ,,Special Guest” –t, azaz azokat a híres színészeket, 

csapatokat, énekeseket és írókat mutatja be, akik valamikor megszálltak ezen a helyen. A 

következő helyszín a recepció és a lobby helyiség volt. Itt csináltunk pár osztályfotót (csak hogy 

biztosan tudják itt voltunk 😉). Az itt dolgozó hölgy, aki körbe vezetett minket, elsőként a 

bálteremben mesélt a szálloda történetéről és arról, hogy milyen is egy szállodában dolgozni. 

A bálterem lélegzetelállító volt. Tele volt különböző versírokról készült festményekkel. A 

középen lévő festmény pedig a szálloda egyik tulajdonosáról készült születésnapja alkalmából. 

Megtudtuk, hogy a hotelt a németek egy ideig főhadiszállásként használták, hiszen akkoriban 

a hotel egy elég modern helynek számított. Egy ideig a báltermet filmszínháznak később pedig 

moziteremnek is használták. A covid erre a szállodára is nagy hatással volt, azonban nem 

kellett bezárni. A hölgy azt is említette, hogy sok alkalmazottat el kellett küldeniük és hogy a 

hotel kihasználtsága is vagy 40%kal csökkent, amit most próbálnak helyre hozni. Egy nagy 

érdekességet is megtudtunk. A szállodában van egy olyan vendég, aki már 5 éve ott él és már 

név szerint köszöntik a recepción, mikor meglátják őt. Ezek után betekintést nyerhettünk az 

egyik lakosztályba. Szerintem mindenki kedvence a Spa részleg volt ugyanis a szállodának van 

egy belső medencéje, különböző masszázstermei és szaunái. Majd a sok jó és érdekes történet 

után, amit halottunk és láttunk, visszatértünk az élőtérbe, ahol mindenki egy utolsó pillantást 

vetett a szálloda káprázatos kinézetére (és persze a listára, ami a híres emberek nevét rejtette) 

és elhagytuk a szállodát. Szerintem nekünk, mint turisztikai osztálynak, ez egy hatalmas 

lehetőség volt, hogy beletekinthettünk a Corinthia Hotel életébe és történetébe, és hogy egy 

olyan embertől halhattunk információkat első kézből, akinek jelenleg is élete része a turisztika. 

Azóta is várjuk, mikor lesz a következő alkalom. (Babcsányi Panna -11.G)  



 

 

 



 

 

 



 

 

 


