
* Z Rumunii (Arad).
Zalecamy, abyście Państwo jechali autostradą M5.
Od Szeged zapłacicie vignette (winietę) dla  Opłata za autostrady: M1, M3 M5 i M7 informacije tu z za 
samochód, jednak możecie w łatwy i komfortowy sposób dojechać do centrum Budapesztu. 
W przypadku, gdy nie chcecie uiszczać tej opłaty, wjedźcie na autostradę M5 naostatnim wjeździe 
"Ócsa".Proszę podążać wkierunku centrum.
Dojedziecie Państwo do ulicy Üllõi. Jedźcie główną ulicą obok stadionu piłkarskiego Ferencváros (FTC 
-zielono-biały na początku ulicy Ullõi), placu Kálvin tér.
Na przeciwko Państwa znajdował się będzie Hotel "Mercure Korona". Tam należy skręcić w prawo, w 
kierunku Muzeum Narodowego.
Po prawej stronie będziecie mogli zobaczyć "East West Business Center",  "Burger King" (duży szklany 
budynek).
Skręćcie w prawo, w ulicę Rákóczi. Pierwsza przecznica to Puskin utca, a druga to Szentkirályi utca. 
Budynek, w którym mieści  się nasze biuro i większość apartamentów,to numer 5.
Proszę zadzwonić do frontowych drzwi "City Centre Apartments Office kod 20"  i poczekać 2-3 minuty przed 
budynkiem. Nasza  asystentka otworzy drzwi lub wyjdzie do Państwa.
         
* Jeżeli będą Państwo jechać drogą krajową nr 4, sposób dojazdu jest taki sam, ponieważ dojedziecie do 
ulicy Üllõi.
         
* Dojazd drogą krajową nr 5, ale nie autostradą M5 
Jeżeli miną Państwo wjazd na M5, proszę jechać w kierunku centrum ulicą Soroksárt.       
Przed Boráros, po prawej stronie miniecie Państwo ulice: Ipar,Tinódi, Angyal utca, dojeżdżając do dużego 
skrzyżowania.
Proszę trzymać się prawej strony i skręcić w prawo, w kierunku Ferenc kõrút.
Jedźcie prosto, w kierunku dużego skrzyżowania ulicy Üllõi; potem wciąż prosto, aż do ulicy Baross.
Tam należy skręcić w pierwszą przecznicę, ulicę József. 
Gdy dojedziecie do drugiej przecznicy, ulicy Német, skręćcie tam w prawo.
Po dojechaniu do ulicy Baross, skręćcie Państwo w prawo.
Dojedziecie do placu Kálvin tér.
Na przeciwko Państwa znajdował się będzie Hotel "Mercure Korona". Tam należy skręcić w prawo, w 
kierunku Muzeum Narodowego.
Po prawej stronie będziecie mogli zobaczyć "East West Business Center",  "Burger King" (duży szklany 
budynek).
Skręćcie w prawo, w ulicę Rákóczi. Pierwsza przecznica to Puskin utca, a druga to Szentkirályi utca.
Budynek, w którym mieści się  nasze biuro i większość apartamentów, to numer 5.
Proszę zadzwonić do frontowych drzwi "City Centre Apartments Office kod 20"  i poczekać 2-3 minuty przed 
budynkiem. 
Nasza asystentka  otworzy drzwi lub wyjdzie do Państwa. 


