
Parking dla autokaru w centrum
W centrum Budapesztu, podobnie jak w innych dużych miastach, istnieje obowiązek uiszczenia 
opłaty za możliwość parkowania samochodu przy ulicy. Nasza firma wynajmuje kilka miejsc na 
parkingu strzeżonym tylko dla samochodów  w pobliżu naszego biura i większości naszych 
apartamentów. 
Parkowanie w centrum jak w każdym europejskim mieście również przy ulicy Szentkiralyi 
bowiem jest płatne w godzinach 8.00-20.00 w tygodniu. 
W soboty oraz w niedziele parkowanie jest bezpłatne. W soboty jest płatne tylko jeśli urząd 
miasta zmienił dzień robotniczy. ( 2-3 raza w roku ). 

Parking dla autokarów w centrum Budapesztu jest utrudniony.

W sobotę i niedzielę oraz w nocy parkowanie jest  bezpłatne. 

Proszymy kierowcę nie przyjechać bez GPS albo  dobrego planu miasta do Budapesztu.

My pokażemy kierowcy na miejscu na planie miasta, gdzie można danym wieczorem zostawić 
autokar.
Mały autokary  (25-35 osobowy) może parkować na parkingu na placu VIII. Blaha Lujza 
ter za szpitalem Rokus, za budynkiem "Corvin"     do godz. 8-ej bezpłatne. Potem 
trzeba placic cene dla 3 samochodów !!
na następnym parkingu też duże autokary ( 70 osobowy ) mogą parkować:

Jeśli nie znajdziesz tutaj dostępu, kontynuuj jazdę Rákóczi út po przekroczeniu linii 
tramwajowej (Teréz kőrút) do drugiego światła ruchu. Skręć tam (Luther utca) w prawo, na 
pierwszym skrzyżowaniu skręć w lewo. Na rogu placu skręć w prawo, są miejsca dla 
autokarów. II. János Pál pápa tér. 
na placu VII.ker. Rozsak tere (około kościoła), przed VII.ker. Dohany utca  98.

Zawsze jest wolne miejca na:
Strzeżony parking dla autokarów: na ulice XIV. Mexikói ut 15-17.
Cena :za godz. 450 Ft (2019). Proszę przywieźć dokładną kwotę  w HUF. Nie mają zmian!  
Od Domu  Słowacnej Kultury Rakoczi ut  prosto do dworca Keleti , tam  też prosto na Kerepesi 
ut . 350 m za Arena Plaza na drugim semaforze  wprawo , przed hotelem Arena 
wlewo. Ta ulica nazwa się Ifjusag ut do końca .Tam wprawo przez skrzyżowania prosto za 
tunelem (kolej) w lewo.
To jest Mexikoi ut .Po lewej stronie  kolej , po prawej stronie 200 m wejść do parkingu.
Pieszo zpowrotem do głównej ulicy HUNGARIA korut , tam w lewo przystanek metra 2 
Stadionok . 2 przystanki do placu Blaha Lujza ter. Potem na Rakoczi ut 4 min. pieszo.


