
Sosirea cu autobuzul la Autogara internationala  Népliget

Biroul nostru se afla pe Str. Szentkiralyi nr. 5, sectorul VIII, in curtea din stanga. Ne puteti gasi 
acolo dela 8 a.m. pana la 10 p.m.. 
Astfel, unul din noi va va intalni la apartament sau la biroul din apropiere(poate in statia de 
autobuz). Va rugam sa tineti cont de faptul ca este necesara o anumita perioada de timp 
pentru a ajunge la adresa respectiva (5-20 minute). Putem ajunge cam in acelasi timp la 
apartament sau la birou ca si dvs. Din statia de autobus. Daca ajungeti in timpul zilei, puteti 
vni direct la biroul nostru. Exista doua statii de autobus.Autocarele din Vest ajung la statia 
internationala Nepliget. Aceasta este statia de metru a liniei nr. 3 albastre “M3” la intersectia 
dintre Konyves Kalman si Ulloi. Luati metroul din statia albastra 3 “M3” in directia Ujpest. 
Daca rezervarea dvs. este langa metroul 2 Astoria opriti-va la Ferenciek. La iesire luati-o prin 
stanga, mergeti pe str. Kossuth Lajos. In directia opusa se afla marele pod alb suspendat – 
Podul Elisabeth. O sa ajungeti la hotelul Astoria. Tot inainte, trecand pe langa cladirea de 
birouri East-West Business Center pe str. Rakoczi spre Szentkiralyi. 
Strada principala se numeste acum str. Rakoczi. Este prelungirea strazii Kossuth Lajos. Mergeti 
pe partea dreapta a strazii. Continuati sa mergeti pe strada principala, treceti pe langa 
Volksbank pe langa posta verde pe coltul strazii Puskin. Pe partea opusa se afla farmacia 
ROSSMANN. Apoi ajungeti la coltul cu supermarketul SPAR. Aceasta este str. Szentkiralyi. 

Sunaţi la sonerie City Centre Apartments office/iroda cod 20, la uşa din faţă, privind dinspre 
stradă. Dacă asistenta nu se află momentan acolo (nu vă răspunde în 2-3 minute), sunaţi-ne la 
telefon. Daca nu este nimeni in birou, asteptati 2 minute,pentruca pagerul ce este la colega 
noastra ,semnează ca cineva este la poarta ,dupa semnal colega noastra vine si va deschide 
usa va rog luati in considerare ca avem 4 etaje 15 apartamente se poate ,chiar si in pivniţa 
lucram.. Biroul nostru este în curte ,la stinga in colţ ,la parter .Vă rog să aşteptaţi acolo.

Daca nu aveti nici un raspuns in 3-4 minute, va rugam sa sunati la telefonul cetral din City 
Centre Apartments, deoarece asistentul nostru poate fi ocupat pentru moment cu alti oaspeti 
in apartamentele de langa statia de metrou 2 Astoria, care nu este foarte departe de str. 
Szentkiralyi nr. 5. Plata in momentul sosirii cash in Forinti Unguresti impreuna cu depozitul in 
USD/EURO pentru garantia cheilor. 


