


Mi az a38 Hajó?
Az A38 Hajó Budapest egyik leglátványosabb és legeredetibb rendezvényhelyszíne, étterme, klubja, 
kiállítóhelye és kulturális központja.

A Petőfi híd budai hídfőjétől délre, Budapest két legdinamikusabban fejlődő városrészének (Egye-
temváros/Infopark, illetve Milleniumi Városközpont) közelében horgonyzó A38 Hajó egyedülálló 
dunai fekvésének, különleges építészeti kialakításának, változatos tereinek, minden igényt kielégítő 
felszereltségének és elkötelezett, hozzáértő munkatársi gárdájának köszönhetően a főváros egyik 
legnépszerűbb rendezvényhelyszíne.

2012-ben a világ legjobb klubjának választották a patinás útikönyvkiadó, a Lonely Planet nemzet-
közi szavazásán. Ugyanígy az ismert szaklap, az Electronic Beats Magazine olvasói is a legjobb 
koncerthelyszínnek választották. Az A38 Hajó 2012-ben sorrendben harmadszor kapta meg a Best 
of Budapest & Hungary „Legjobb budapesti élőzenés klub”, illetve a VoltFolio Médiadíj „Legjobb 
budapesti klub” címét.

A hazai és nemzetközi elismerésekkel elhalmozott A38 Hajó nem csupán Budapest leggazdagabb 
élőzenés koncertkínálatát nyújtja, hanem kiemelkedő gasztronómiai élményeket is kínál. Laza, fo-
lyamatosan megújuló panorámaétterme modern magyar bisztrókonyhával és állandóan friss napi 
ajánlatokkal, koncert előtti falatokkal, üzleti menükkel várja a közönséget.

Az A38 a dunai menetrend szerinti hajójárat megállóhelye, illetve könnyen megközelíthető
a Dunarama vízitaxival és bármilyen egyéb hajótípussal.

Miért egyedi
rendezvényHelyszín?

A Dunán horgonyzó A38 Hajót nagyszerű fekvés, jó megközelíthetőség, egyedülálló építészeti 
adottságok, változatos és különleges, jól felszerelt és igény szerint alakítható terek, igényes anyag-
használat jellemzik. Professzionális, tapasztalt stábja sokrétű szolgáltatást és széleskörű, kreatív 
együttműködést nyújt.

Építészeti adottságainak köszönhetően a hajó izgalmas helyszín lehet a különleges terek kedvelőinek. 
Jól felszerelt és változatosan kialakított terei könnyen átalakíthatóak jóformán bármilyen rendezvény-
re. Az étterem kitűnő konyhája, illetve a bárok minden igényt kielégítő cateringszolgáltatást kínálnak. 

A Budapesten és Magyarországon egyedülálló épületen, a nagyszerű panorámán, a látványos tereken 
és a legmodernebb rendezvénytechnikán túl az A38 Hajó munkatársai kreatív és egyedi megoldások-
kal járulnak hozzá a céges és magánrendezvények előkészítéséhez, zökkenőmentes lebonyolításához. 

Az A38 Hajón az alábbi események 
teljeskörű szervezését és megvaló-
sítását vállaljuk, akár több párhuza-
mos helyszínen is:

Konferenciák, szakmai
előadások, továbbképzések

Állófogadások, gálavacsorák

Sajtótájékoztatók, bemutatók

Partnertalálkozók

Reklám-, játékfilmek,
tévéműsorok felvétele

Esküvők, születésnapok,
legénybúcsúk, zártkörű
magányrendezvények 

Koncertek, divatbemutatók,
művészeti előadóestek 
Egyéb rendezvénytípusok 
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125m2 + 30m2 terasz
Befogadóképesség: 100 fő ültetve, széksorosan és állófogadás esetén.
Elhelyezkedés: Az új hajótesten, megközelíthető a főbejárat felől

Az A38 Hajó Kiállítótere minden túlzás nélkül a főváros egyik legkülönlegesebb kiállítóterme. 
A teret uraló hófehér falak és berendezés, a Dunára néző hatalmas panorámaablakok,
az előttük húzódó oldalra nyitott, de felülről fedett folyosó látványos környezetet ad száz fő 
körüli rendezvényeknek. Mobilfalakkal három azonos méretű, külön megközelíthető teremre 
osztható. A panorámaablakok elsötétíthetők.

A terem kiválóan alkalmas állófogadások, sajtótájékoztatók, szimpóziumok, bemutatók, kiál-
lítások és -megnyitók, különböző kulturális rendezvények lebonyolítására, film- és könyvklu-
bok, irodalmi estek, fórumok és kiállításmegnyitók számára. 
 

Felszereltség: ruhatár, mellékhelyiségek, hideg-, melegkonyhás catering, mobil bárpult, 
beépített fény- és hangtechnika, mobil DJ-pult, panorámafal sötétítés, videótechnika,
különböző teremberendezési megoldások, Wi-Fi, ADSL, légkondicionálás, indukciós hurok.



200m2 + 125m2 terasz
Befogadóképesség: 100 fő ültetve, széksorosan 100 fő, állófogadás esetén 200 fő.
Nyáron terasszal 150 fő ültetve.
Elhelyezkedés: a fedélzeti szinten, megközelíthető a főbejárat felől. Az étteremhez kapcsolódó 
terasz a pesti oldal felé néz, az étteremből nyílik, de külön is megközelíthető.

Az A38 Hajó éttermét igényes és gazdag anyaghasználat, elegáns teakfa berendezés és a két 
hosszanti oldal hatalmas hangszigetelt panoráma-üvegfalai jellemzik, egyedülálló kilátással
a Milleniumi Városközpontra és a Nemzeti Színházra. Tágas, világos, nyugodt atmoszférájú, elegáns 
helyiség, a barna különböző árnyalataival. A panorámaablakok elsötétíthetők. Különlegessége
a Duna fölött elhelyezkedő látványos, modern berendezésű panorámaterasz.

Hangulatos üzleti ebédekre, díszvacsorákra éppúgy ajánljuk, mint konferenciákra, elegáns gála-
rendezvényekre, állófogadásokra, partikra, esküvőkre és egyéb ünnepi rendezvényekre, nagyobb 
szabású sajtótájékoztatókra.

Felszereltség: ruhatár, mellékhelyiségek, hideg-, melegkonyhás  catering, bárpult, beépített 
hang-, és fénytechnika, telepíthető videotechnika, légkondicionálás, Wi-Fi, ADSL, közvetlen
teraszkapcsolat.

PanoráMaéttereM 
és -terasz



300m2, színpad 44m2 (7,6x5,8m)
Befogadóképesség: 240 fő széksorosan ültetve, 600 fő állva
Elhelyezkedés: A hajótest középső részén, a hajó gyomrában, megközelíthető
a főbejárat és a Motorbár felől. 

Világszínvonalú beépített hang- és fénytechnikával, egyedülálló akusztikai megoldásokkal 
és 100%-os hangszigeteléssel rendelkezik. A helyiség egylégterű, funkcionálisan kiala-
kított, különböző berendezéseivel és technikai megoldásaival könnyen egyedivé tehető. 
Padlószintje a vízszint alatt egy méter mélyen van.

Kiválóan alkalmas konferenciák, díjátadók, divatbemutatók, nagyszabású sajtótájékozta-
tók, fogadások és koncertek megrendezésére is. Előnye, hogy plenáris előadóteremként 
különállóan kezelhető, a hozzá kapcsolódó bárok pedig egyedi hangulatú, különleges 
szekcióteremként funkcionálhatnak. 

Felszereltség: ruhatár, mellékhelyiségek, bárpult, WI-FI, ADSL, légkondicionálás, színpad, 
beépített hang-, video-, és fénytechnika, HD-minőségű felvételek készítésére alkalmas 
beépített audio-vizuális technika (az esemény képben és hangban rögzíthető, valamint 
élőben is átjátszható a hajó bármelyik pontjára, illetve online közvetítésre). 
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150m2 
Befogadóképesség: 60 fő ültetve, állófogadás esetén 150 
fő.
Elhelyezkedés: a hajó orrának fedélzeti része, az étte-
remmel azonos szinten. Megközelíthető a főbejárat felől. 
Átjárható az étterem felé, illetve innen vezet a feljárat a 
tetőteraszra.

A hajóorrban elhelyezkedő, részben fedett Orrteraszról 
különleges perspektívából látszik Budapest, gyönyörű 
kilátás nyílik a Lánchídig. A szabad ég alatt élvezhető a 
nyári naplemente és az éjszakai Budapest fényei. Zárt-
körű rendezvények alkalmával elkülöníthető. Elsősorban 
születésnapi partikra, baráti összejövetelekre ajánljuk, 
tavasztól őszig, mindazoknak, akik hajóipari relikviákkal 
feldobott hamisítatlan fedélzeti hangulatot keresnek.

Felszereltség: ruhatár, mellékhelyiségek, koktélbár,
beépített hangtechnika.

tetőterasz
210m2

Befogadóképesség: 120 fő ültetve, állófogadás esetén 250 fő
Elhelyezkedés: az étterem felett, megközelíthető az orrterasz felől

Az A38 Hajó legmagasabban fekvő vendégtere az étterem fölött, nagyszerű panorámával
a városra és a Dunára. Teljes egészében fedett, eső biztos tér, felnyitható oldalfalakkal, bárpulttal, 
elkülöníthető VIP-teraszrésszel. Tavasztól őszig használható impozáns bemutatókra, nagyobb
összejövetelekre, gálarendezvényekre, valamint svédasztalos fogadásokra.

Felszereltség: beépített hang-, és fénytechnika, beépített színpad, WIFI



Motorbár
125m2

Befogadóképesség: 50 fő ültetve, állófogadás esetén 80 fő
Elhelyezkedés: A hajótest tat felőli végén, a hajó gyomrában, a koncertterem mögött. Megközelíthe-
tő a koncertterem felől.

A hajó egykori gépházából átalakított, különleges, extravagáns terem, amely őrzi a hajó eredeti 
atmoszféráját. Lenyűgöző hatását az ipari formák, az eredeti műszerfal, a dízelmotor és az egyedi 
kialakítású berendezés, illetve a speciális „hangulatvilágítás” együttese adja. Közlekedőfolyosón 
keresztül összenyitható a Koncertteremmel, de igény szerint teljesen el is különíthető attól. 

Kis létszámú workshopok, sajtótájékoztatók, bemutatók, előadások, és zártkörű összejövetelek, 
születésnapok megrendezésére alkalmas. 

Felszereltség: beépített egyedülálló berendezés, bárpult, beépített DJ-pult és hangtechnika,
hangulatvilágítás, WIFI

orrbár 
70m2

Befogadóképesség: 30 fő ültetve, állófogadás esetén 50 fő
Elhelyezkedés: A hajótest orr részében, a hajó gyomrában. Megközelíthető a főbejárat és a koncert-
terem felől. 

A hajó orrában elhelyezkedő kisméretű, de látványosan kialakított bárt minimalista belsőépítészet 
jellemzi. Őrzi a hajó eredeti építészeti jellegzetességeit, az A38 Hajó egykori koncertplakátjaiból 
kialakítót dekoráció fiatalos, laza hangulatot áraszt. Kötetlenebb hangvételű céges rendezvények
és kisebb baráti összejövetelek számára alkalmas helyiség. Nagyobb rendezvények alkalmával kitű-
nően egészíti ki a Koncerttermet.

Felszereltség: mellékhelységek, ruhatár, beépített hangosítás, bárpult, WIFI



Catering
Az A38 Étterem cateringszolgáltatásait minden alkalommal a meg-
rendelői igényekhez és kívánt gasztronómiai irányzatokhoz igazítja. 
Tapasztalt személyzete több száz fő minőségi kiszolgálását képes
ellátni, vállalja menüsorok felszolgálását, svédasztalos vagy állófoga-
dás megrendezését a hajó bármely pontján. Az étterem alapprofilja
a modern nemzetközi, illetve magyar bisztrókonyha. A hajó italválasz-
téka kiemelkedően gazdag.

Személyzet
Biztonsági személyzet, pénztár, információs szolgálat, hostessek, 
jegyszedők, technikai személyzet, catering személyzet, takarító
szolgálat, matrózok.

Öltözők
Zuhanyzóval és mellékhelyiséggel felszerelt öltözők, amelyek a hátsó 
hídon keresztül megközelíthetők.

Megközelítés, parkolás
Az A38 Hajó Duna budai oldalán, a Petőfi híd lábánál horgonyoz
a Pázmány Péter rakparton. Tömegközlekedéssel megközelíthető
a 4-6-os villamossal (Petőfi híd budai hídfő megálló, 5perc), a 2-es 
villamossal, illetve a csepeli HÉV-vel (Boráros tér, 400m, 8 perc), a BKK 
menetrendszerinti hajójáratai az A38-on kötnek ki. Gépjárművel a budai 
alsó rakpartról (érkezéshez, parkoláshoz a Rákóczi híd felőli megköze-
lítést javasoljuk). A hajó előtt korlátozott számban parkolóhelyek állnak 
rendelkezésre a szállításhoz és a kiemelt vendégek részére (mozgáskor-
látozottak számára is). Nagyobb számú gépjárműnek parkolási lehető-
ség a felső rakparton, az A38-tól 50 méterre van. Kerékpárok számára 
rögzítési lehetőséget a hajóhídon biztosítunk.

Akadálymentesítés
Az A38 Hajó terei (a Tetőterasz és a Motorbár kivételével) az előírá-
soknak megfelelően akadálymentesítettek, a Kiállítótér és kisegítő 
helyiségei Braille-feliratokkal vannak ellátva.

Programszervezés
Az A38 Hajó professzionális programszervezői széles fellépőkínálatból 
ajánlanak és szerveznek hangulatában illeszkedő műsort bármilyen 
rendezvényhez.

Kapcsolat
Rendezvényszervezés

06 1 464 39 42
rendezveny@a38.hu

Programszervezés

06 1 464 39 44
program@a38.hu

Étterem

06 1 464 39 46
etterem@a38.hu

Sajtókapcsolat

06 1 464 39 40
sajto@a38.hu

Kiállítások

kiallitas@a38.hu

Általános és programinformáció

06 1 464 39 40
info@a38.hu
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Referenciák

„A Dunához számos módon kapcsolódunk: meghatározza mindennapjainkat, ritmusunkat, az A38 révén pedig 
kihagyhatatlan része a budapesti életérzésnek is. Ez nem csak egy hajó a sok közül, hanem a hazai kulturális 
élet origója, egy olyan helyszín, mely bármilyen rendezvényhez feledhetetlen atmoszférát varázsol. A Diákhitel 
Központ ennek a csodának már többször részese volt, melyből talán a legemlékezetesebb a KÉPZŐ pályázat 
koncerttel egybekötött kiállításmegnyitója. A catering maximálisan illeszkedett a tér és az esemény sajátossá-
gaihoz, a minőségi alapanyagokból készült fogások és az odafigyelő kiszolgálás emelték az esemény színvona-
lát. Az A38 Hajó számunkra több mint partner, ötleteink, terveink professzionális kivitelezője.”

Marketing és Kommunikációs Igazgatóság
Diákhitel Központ Zrt.

„A budapesti Brazil Nagykövetség 2013. május 9-i rendezvényének helyszínéül az A38 Hajót választotta. Már a 
helyszín kiválasztása során tapasztaltuk a szervezők rugalmasságát és segítőkészségét. A Hajó, amellett, hogy 
biztosította a rendezvényünk helyszínét, kedvező ajánlatot adott a fogadás megszervezésére is. Ennek kapcsán 
az italválaszték kóstolására is lehetőséget kaptunk.
    A szervezés során felmerült kérdésekre kielégítő és gyors választ kaptunk, minden esetben sikerült kompro-
misszumra jutnunk. A rendezvényszervező és a Hajó teljes kiszolgáló személyzete készségesen és felkészülten 
állt rendelkezésünkre, és mindent biztosított a rendezvény zavartalan és sikeres lebonyolításához. A kiváló hely-
szín mellett az étel- és italkínálat minőségével is maradéktalanul meg volt elégedve a Nagykövetség vezetősé-
ge, illetve a meghívott vendégek is. Reméljük, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk az együttműködésre.”

Losits Boróka és Lencsó Lilla
Brazi Nagykövetség

„Fiatal diplomataként az egyik legnagyobb kihívásunk, hogy a szakmánkból természetszerűen adódó szigo-
rú keretbe színes tollal rajzolhassunk kreatív és ötletgazdag tartalmat. Amikor az A38 felmerült a Román Est 
helyszíneként, rögtön az jutott eszünkbe, hogy a hajó hangulata éppen illik ehhez a célunkhoz, hiszen elegáns, 
ugyanakkor kicsit fűszeres és nagyon felszabadult hangulatban tudunk együtt lenni, gondolkodni. Külön sze-
retnénk kiemelni azt a rugalmasságot, amivel a rendezvényszervező csapat segítette sokszor nem mindennapi 
kéréseink megoldását. Az A38 Hajónak köszönhetően fennakadásmentes és mindannyiunk számára emlékeze-
tes rendezvényt szervezhettünk.”

Dr. Szabó Márta és Lakos Krisztina
Külügyminisztérium, Fiatal Diplomaták Klubja




