
Jak se k nám dostanete autem z Rumunska a Jugoslávie: po dálnici M 5 nebo národní silnici 4 nebo 
5?
Pokud je Vaše ubytování v blízkosti stanice metra Astoria, t.j. VIII., Szentkirályi utca 5. 

Pro cestu z Rumunska ( Arad ):
Doporučujeme Vám jet po dálnici nebo národní silnici č. 5. Od města Szeged se platí dálniční poplatky. Takto
se ale dostanete velmi jednoduše k nám do centra Budapeště. Pokud nechcete platit poplatky, 
doporučujeme Vám použít národní silnici č. 5 poslední výjezd Ócsa. 
V Budapešti jeďte stále ve směru značky “centrum”. Budete se nacházet v ulici Üllői út. Jeďte stále rovně 
ulicí přes nadjezd, rovně přes hlavní ulici, vlevo uvidíte fotbalový stadion Ferencváros ( FTC) u Kálvin tér 
(Kalvinovo náměstí). Tam se nalézá hotel Mercure Korona. Odtud se dejte doprava do ulice Múzeum kőrút 
vpravo kolem Národního muzea až ke křižovatce Astoria, East West Business Center, Burger King (velká 
budova vpravo). Odbočte vpravo a po Rákóczi ut jeďte asi 200 m. 
První ulice vpravo se jmenuje Puskin a druhá se jmenuje Szentkirályi. 
Na jejím rohu se nachází supermarket SPAR. Prosím, zvoňte u domu č. 5 "City Centre Apartments Office" 
kod 20  a počkejte venku 2-3 minuty. 
Pokud Vám do 2 minut nikdo neotevře, prosím 
Kontaktujte Aparthotel 

Pokud přijedete po národní silnici č. 4:  tak se dostanete k dlouhé ulici jménem Üllői út.
Pro další cestu použijte popis uvedený výše. 

Příjezd po národní silnici č. 5 (pozor, toto není dálnice M 5!):
Pokud jste promeškali nájezd na dálnici M 5, prosím, jeďte ve směru centrum po široké ulici Soroksári út. 
Předtím, než přijedete k Boráross tér po ulicích vpravo: Ipar, Tinódi, Angyal k velké křižovatce, jeďte v 
pravém jízdním pruhu a odbočte vpravo do hlavní ulice jménem Ferenc kőrút. Následně jeďte stále rovně. 
Přejedete  Üllői út, potom také Baross utca. Poté odbočte vpravo do první malé uličky József utca a poté 
opět vpravo do druhé uličky (Német utca). Na hlavní ulici se semaforem odbočte opět vpravo. Jeďte po 
Baross utca až na začátek Kálvinova náměstí. Poté použijte návod, který je výše.

http://citycentreapartments.hu/cz/Kontaktujte_aparthotel_v_Budapesti.pdf

