
Hlídané parkoviště pro osobní auta- ne pro autobusy- na adrese VIII.obvod, Bródy Sándor 
utca 18.

Jedná se o velký oplocený pozemek se závorou naproti služebnímu vchodu do Maďarského 
rozhlasu.
Doporučujeme našim hostům nechat auta na tomto hlídaném místě. Nachází se  2-3 min. 
chůze od hotelu, který je na adrese VIII. obvod, Szentkirályi utca 5. nebo 6. 
Cena za parkovné je s naší parkovací kartou 2 500 HUF za den. Magnetická parkovací karta se 
přiděluje podle doby příjezdu, protože se často stává, že hosté, přestože si ji rezervují předem,
ji po příjezdu nechtějí.
Naše karta může být používána do 10:30 posledního dne pobytu, stejně jako je doba pro 
opuštění pokojů.
Pokud si přejete nechat na parkovišti své auto déle, zaplatíte nám v kanceláři 400 HUF za 
každou další hodinu.
Než nám vrátíte parkovací kartu, musíte s autem opustit parkoviště.
 
Pokud jsou naše parkovací místa obsazena, je možné si zaplatit parkovací místo přímo na 
parkovišti. 
Cena pak bude přibližně 1,4x vyšší než s naší parkovací kartou. V noci jsou zde nižší ceny než 
přes den.  
Je zde dostatek místa pro 70 aut.
V případě, že si chcete rezervovat naše parkovací karty předem, požadujeme zaplacení zálohy.

Dostanete od nás magnetickou parkovací kartu. Parkovací společnost od nás požaduje 3 000 
Huf zálohu za každou kartu.
Prosím, dohodněte se s našimi zaměstnanci po příjezdu.
Pokud si po příjezdu přejete parkovací kartu, jeden z Vás by měl zůstat u auta, aby vyložil věci
ven a co nejdříve odvezl auto na parkoviště. Pokud to není možné, kupte si v parkovacím 
automatu lístek. Je nutno platit mezi 8. a 20. hodinou, v noci a o víkendu se neplatí. 
Můžete platit mincemi v park  ovacím automatu nebo je dostupná parkovací karta na adrese VII. 
obvod, Dohány utca 90. 

                                                                                                                                    
Výše parkovného je v naší ulici 440 HUF za hodinu, ale najednou     
můžete zaplatit pouze tři hodiny. Pak si musíte jít koupit nový lístek.
Parkování v naší ulici je zdarma v sobotu, neděli a ve státní svátky.
Při nezaplacení parkovného můžete od městské parkovací společnosti 
dostat pokutu nebo botičku. 

V okolí je více možností pro parkování: Kálvin tér, Osvát utca atd.
Několik metrů od parkoviště v Bródy Sándor utca najdete podzemní 
garáže na Pollack Mihály tér / náměstí naproti hlavního vchodu 
Maďarského rozhlasu. Parkovné je zde 430 HUF za hodinu.
Tato varianta je dražší a rozhodně je nutné pečlivě uschovat parkovací 
lístek, protože pokuta za jeho ztrátu je neuvěřitelně vysoká.

Jak se dostat k parkovacím místům:
Pokud chcete jet na parkoviště v Bródy Sándor utca 18, prosím, jeďte dál naší ulicí a druhou 
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ulicí se dejte doprava. Parkoviště je napravo, za druhým domem v této ulici.
Cesta k podzemním garážím je nyní kvůli změně směrů jízdy v jednotivých ulicích velmi 
komplikovaná, cesta zpět k našemu hotelu je velmi jednoduchá. Pokud si budete přát parkovat
v těchto podzemních garážích, cestu Vám vysvětlíme osobně v kanceláři.


