
Cum ajungeţi de la Aeroport

Sunt 3 posibilităţi de transport: minibus, taxi sau mijloace de transport în comun.

Dacă alegeţi minibusul de la aeroport, întrebaţi de adresa noastră exactã. Atunci ne vor da un 
telefon pe care nu trebuie să îl plătiţi, iar ei vă vor aduce la adresa unde veţi fi cazaţi. Tariful 
pentru minibus este de 2490 Ft pe persoană. Asistenta noastră vă va aştepta la apartament. 
Minibusul va mai lua şi alţi pasageri, deci va dura aproximativ 70-90 minute ca să ajungeţi la 
apartament. 
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Sunt şi alte taxiuri la ieşirea din aeroport, însă tariful acestora este de cel puţin 5500 Ft!
Transportul în comun.
Autobuzul de la aeroport 200  circulă de la 5:00 dimineaţa până la 0:15 moaptea. La 
fiecare jumătate de oră pleacă un autobuz către Kőbánya-*Kispest MÁV Állomás VÁ.. 
Biletul costă 290 /400/ Ft pe persoanã.  Aeroportul se află la cca. 25 minute de mers. 
Dupa acea mergeti cu  Metro 3  la  Deák tér.
Mergeţi la biroul nostru de la adresa VIII.Szentkiralyi utca 5. cu metroul nr. 2. o staţia pinâ la 
Astroria.
Urcaţi pe scările din partea stîngă la ieşire. 
Pe str. Rakoczi lîngă Palatul de sticlă East- West Business Centre este la derapta şi Hotel 
Astoria in spatele Dumnevoastră, la colţ de str.Puskin unde se află poşta, brutăria Rakoczi/ 
reclama de Pepsi, veţi ajunge la SPAR ABC. Lîngă aceste magazine, la dreapta, se află 
str.Szentkiralyi, iar de aici în a treia clădire se află birourile noastre.
Vă rog, prima dată să sunaţi la soneria cu inscripţia ,,City Centre Apartments Office/iroda 
cod 20, după care vă rugăm să aşteptaţi în faţa clădirii pînă soseşte colega noastră (cca 2-3 
min.). 
Nu intraţi în casă, pentru că sunt 27 de camere pe patru etaje şi va fi greu să ne găsiţi. 
Ea o să vă înştiinţeze în care apartament o să vă întîlniţi (de ex: la parter, în faţa locuinţei nr. 
6). 
Dacă din întîmplare colega noastră nu se află în birou, ea totuşi aude pagerul şi poate vorbi cu 
musafirul, iar după 1-2 min.de aşteptare poate să deschidă uşa de la intrare. 

Dacă vreţi să mergeţi din Deak ter pe jos  la Szentkiralyi utca, puteţi ajunge acolo în 12 
minute.
Trecând la dreapta pe lângă Biserica Calvinistă, pe lângă Sinagogă, în Dohany utca. 
După următorul colţ la stânga este numarul 20. 
Începeţi la fel ca la Dohany utca. După nr. 20, întorceţi-va la dreapta, înaintaţi pe Rakoczi utca, 
întorceţi-va la stânga lângă Rakoczi pekseg, iar mai tîrziu lîngã supermarketul SPAR întorceţi-
va la dreapta. Este a treia casã de la colţ. 
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,pentru ca pagerul ce este la colega 
noastra ,anunţă ca cineva este la poarta ,dupa semnal kolega noastra vine si va deschide usa. 
Va rog luati in considerare ca avem 4 etaje 15 apartamente se poate ,chiar si in pivniţă lucram. 
Biroul nostru este în curte ,la stinga in colţ ,la parter .Vă rog să aşteptaţi acolo.

Nou ( recent) posibilitatea cu trenul MAV START 
din direcţiă Szolnok-Cegléd-Nyugati pu. 

http://www.nemzetitaxi.hu/


numai din aeroportul Ferihegy 1 la Gară Nyugati pu. 
Pentru mersul trenurilor din Ferihegy la Nyugati pu. click aici 
Pentru mersul trenurilor din Nyugati pu. la Ferihegy click aici
Biletul costa 300 HUF dar se poate cumpara în biroul de la Tourinform la Ferihegy 1. 
Şi cu abonament pentru BKV (firma budapestei pentru transportul comun) puteţi merge cu 
trenul acesta.
Timpul mersului este numai 22-25 min. depinde de tip de tren.
După Nyugati pu. (Gara West) mergeti cu tramvai nr. 4 sau 6 în direcţia Boraros ter ( în 
contradirecţia de la feluljaro "pod" ) 3 staţii la Blaha Lujza ter. Atenţie pungaşi ! 
După aeea pe jos la stînga de la apartament pîna la strada principala Rákóczi a laturi de la 
magazin Corvin Áruház ( parcare pentru maşină ) inaînte la hospital a Rókus Kórház, mai tîrziu 
capelă Rókus după cinematograf Uránia Filmszinház és Főiskola. 
Iar mai tîrziu lîngã supermarketul SPAR întoarceţi-va la stînga.Este a treia casã de la colţ. 
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,pentru ca 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. 

http://citycentreapartments.hu/NYFHmenet.rtf
http://citycentreapartments.hu/FHNYmenet.rtf

