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Mi az Esernyős?
KÁVÉZÓ, KÖZÖSSÉGI TÉR, ahol a minőségi kávé, a hagyományos és reform sütemények 
mellett hetente változó déli menüvel várják a vendégeket, és ahol ingyenes wifi, 
valamint helyben olvasható, széles napilap- és folyóirat választék szolgálja a látogatók 
kényelmét.

INFORMÁCIÓS PONT, ahol a betérők képet kaphatnak a kerület kulturális 
programkínálatáról, a külföldieket pedig naprakész turisztikai információkkal segítik 
a több nyelven beszélő munkatársak.

JEGYIRODA, ahol az Esernyős saját programjai mellett az ország színházaiba és 
koncerthelyszíneire is megválthatják belépőiket.

PROGRAM- ÉS RENDEZVÉNYHELYSZÍN, ahol saját és más, óbudai intézményekkel közös 
szervezésű programok közül választhatnak az érdeklődők koncereteken, művészettörténeti, 
ismeretterjesztő előadásokon át a filmklubig, kreatív írás foglalkozásig.

ÓBUDA SHOP, ahol elérhetőek az óbudai vonatkozású könyvek, múzeumi kiadványok 
és egyedi ajándéktárgyak.

BÉRELHETŐ PROGRAM- ÉS RENDEZVÉNYHELYSZÍN, amely kulturális rendezvények, 
workshopok, tanfolyamok, továbbképzések és egyéni szervezésű programok céljára 
is rendelkezésre áll, az esküvő utáni állófogadásoktól a családi rendezvényen át, a 
bankettek lebonyolításáig.

COWORKING IRODA, mely minden igényt kielégítő megoldást kínál a zavartalan, 
sikeres és költséghatékony munkavégzéshez.

GALÉRIA,  amely a hazai és nemzetközi kortárs képzőművészet kiemelkedő alkotóinak 
és alkotásainak ad bemutatkozási lehetőséget.

Bérelhető tereink

Terem neve

Férőhelyek 
száma 

székekkel vagy 
azok nélkül

Férőhelyek 
száma 

székekkel és 
asztalokkal

Alapterület Padló 
burkolata Belmagasság

Természetes fény 
/ Sötétíthető / 

Klimatizált

Esernyős 
Kávézó 40 - 50 fő 44 fő 80 m2 parketta 3,70 m van / nem / 

igen

Esernyős 
Kamaraterem 40 - 50 fő 25 - 30 fő 50 m2 design 

PVC 3,70 m van / igen / 
igen

Szindbád 
Rendezvény-

tér
90 – 120 fő 66 fő 130 m2 műgyanta 4,55 m van / nem / 

igen

Zárt udvar* 100 – 120 fő 66 fő 150 m2 mészkő – van / nem

Gázlámpa 
Kioszk 

Terasz*
– – – macskakő – van / nem

*Szabadtéri helyszín: rossz idő esetén valamelyik termünket biztosítjuk a létszám függvényében.



Esernyős Kávézó

A páratlan hangulatú óbudai Fő térre néző nagy üvegablakokkal rendelkező 
bisztró jellegű helyiség, mely kiválóan alkalmas esküvői koccintásokra és kisebb 
rendezvények lebonyolítására.

Esernyős Kamaraterem

Az Esernyős kávézóból nyíló, praktikus módon elszeparált terem belsőépítészeti 
megoldásainak és felszereltségének köszönhetően sokoldalúan kihasználható.

Délelőtt 10.000 Ft/óra
Délután 15.000 Ft/óra

Egész napra megegyezés szerint 
21.00 után 2500 Ft/óra

Délelőtt 3.500 Ft/óra
Délután 4.500 Ft/óra

Egész napra megegyezés szerint 
21.00 után 2500 Ft/óra



Szindbád Rendezvénytér

A kiválóan felszerelt, multifunkciós rendezvénytér új dimenziókat nyit a Fő tér 
életében. Az igény szerint berendezhető akár 120 fő befogadására is alkalmas 
terem színvonalas helyszínként szolgál előadások, konferenciák, magán vagy 
céges rendezvények lebonyolítására.w

Szindbád Közösségi Iroda

Coworking iroda bérleteinkkel használatba vehetőek munkaállomások és 
tárgyaló helységek, zárható szekrények, teakonyha, kerékpártároló, szélessávú 
vezeték nélküli internet és egyéb irodai szolgáltatások. A tér hétvégente egyéb 
rendezvények céljára is bérelhető.

Délelőtt 10.000 Ft/óra
Délután 15.000 Ft/óra

Egész napra megegyezés szerint
21.00 után 4000 Ft/óra

További információkért keresse fel www.szindbad.com honlapunkat.
Áraink megegyezés szerint.



Zárt Udvar

A Fő tér 2. épületének zárt belső udvara hangulatos szabadtéri helyszín, mely az 
Esernyős Galériából és a Szindbád Rendezvénytérből is közvetlenül megközelíthető.

Gázlámpa Kioszk

A Városháza épületével szemben, az óbudai Fő tér közepén ékeskedő Gázlámpa 
Kioszk hangulatos teraszával és színvonalas kínálatával különleges szabadtéri 
helyszínként szolgál.

Áraink megegyezés szerint.Áraink megegyezés szerint.



A megadott árak nettó árak, az áfát nem tartalmazzák, és abban az esetben 
érvényesek, amennyiben csak a termet veszik igénybe. Amennyiben catering 
szolgáltatást is szeretnének, arra külön árajánlatot állítunk össze.
Minden megkezdett óra teljes órának számít.

A hatékony ügyintézés érdekében töltse ki a honlapunkon található árajánlatkérő 
formanyomtatványt, melynek segítségével kollégáink mindig az Ön igényeinek 
megfelelő, személyre szabott ajánlatot állítják össze. 

Technikai felszereltség
• flipchart tábla
• pojektor, vetítővászon
• szőnyeg, babzsák
• székek, asztalok
• vezeték nélküli internet
• CD és DVD lejátszó
• ruhatár

Fizetési lehetőségek
Készpénz | Bankkártya | Banki átutalás
Elfogadott kártyák: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Hasznos információk

Szolgáltatások
• catering
• hangtechnika, hangosítás



Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
Szindbád Közösségi Iroda és Rendezvénytér

Cím: 1033 Budapest, Fő tér 2.
Telefonszám: +36 30 426 07 91 / +36 30 883 1953

E-mail cím: info@esernyos.hu 
Honlap: www.esernyos.hu


