
Cseh_Merre menj az apartmanból?

Kudy kam z Vašeho apartmánu?

Národní muzeum (dvě
stanice), zde i nám. Kálvin
(kostel), odsud hezká pěšky
zóna Ráday. Lze jít dál –
směrem k Dunaji- a za 3
minuty dorazíte na Velkou
tržnici.

Velká tržnice
(Vásárcsarnok) dojet až na
konečnou – je to u Dunaji
(přímo u mostu Szabadság.
Přes most pěšky k hotelu a
lázním Gellért – od sud vede
cesta k Tropicariu a pešky
na vrch Gellért.

Hotel Astoria (tři stanice).
Od sud doprava a doleva
třída Rákóczi, směrem
Dunaje pěšky 5 min začátek
ulice Váci (pěší zóna).

Autobus č. 9
(nástup u kostelu)
na ulici Baross utca

Nám. Deák tér (konečná). Od sud se
dostanete: nám. Vörösmarty pěšky, žlutou
linkou podzemním tramvajem (kouzelná jízda,
jako v „dětském metru“ – směr Mexikói út
k Városliget (Městský park) –název zastávky
Hősök tere-, zde Vidámpark, Zoologická záhrada,
lázně Széchenyi, hrad Vajdahunyad, celkem 4
muzea, – název zastávky Széchenyi fürdő.
Autobusem č. 16 – nízkpodlažný, malý autobus
(konečná u velké budovy hotelu) na hrad. Je to
pár minut – výstup na nám. Dísz tér. Na
hradějezdí další autobus, který má konečnou
stanici nám. Moszkva tér.  Zde můžete nastoupit
na tramvaj č. 4-6 a jedete zpátky ke svému
apartmánu. Větší zastávky: Margitsziget, nádr.
Nyugati, Oktogon, nám. Blaha Lujza a potom ta
Vaše: BAROSS UTCA (McDonalds).

Trolejbus č. 83
(nástup u kostelu)
na ulici Baross utca

Parlament.
Od Tržnici jezdí po nábřeží
tramvaj č. 2. Stojí za to se sním
projet: jezdí po nábřeží a projíždí
u Parlamentu – nástup směr
doprava. Konečná stanice: Jászai
Mari tér. Od sud můžete pěšky na
ostrov Margit.

Tramvaj č. 4 nebo 6
(nástup na okruhu

József krt.– McDonalds)

Směr jízdy doprava:
-zast. nám. Blaha Lujza tér:
velká křižovatka Rákóczi třída
-zast. Oktogon: přestup na
žlutou linku podzemního tramvaje
směr Mexikói út: (Městský park -
lázně Széchenyi, muzea,
Vidámpark, atd.), směr:
Vörösmarty tér: centrum, peší
zóna, ulice Váci,
-zast. nádr. Nyugati
pályaudvar: nákupní středisko
West End Center (Balon),
-zast. Jászai Mari tér: přestup
na tramvaj č. 2, jízda po nábřeží,
-zast. ostrov Margitsziget:
pěšky můžete pokračovat na
ostrov,
-konečná nám Moszkva tér:
zde přestup na autobus č. 16 a
dojedete s ním za pár minut na
hrad.
-nebo: na Budínské kopce se
zubačkou až k Dětské železnici,
nebo na nejvyšší bod Budapešti –
na kopec János-hegy –
vysvětlíme.

Důležité upozornění:
Na všech dopravních prostředcích si dávejte
pozor na kapsáře – nemluvte příliš nahlas,
aby jste se nastali cílem jako cizinci.
Na MHD jsou velice časté kontroly. Mějte u
sebe vždycky označenou jízdenku – nebo
Budapešťskou Kartu.
Žádná cesta z těchto popsaných
předpokládaných cílů netrvá déle než 20
minut.

Poznámky:
1. vstup do domu bez klíče (u obou dvěří se požívá stejný kod): 43 potom symbol klíč a nakonec __________

Můžete vystoupit na
st. Vigadó tér
(Národní dům).
Vydáte-li se pešky,
pak se dostanete za
pár minut na ulice
Váci, na nám.
Vörösmarty tér nebo
na nám Deák tér.

Máte-li problém, zašlete sms nebo volejte Katce:
+36 70 2566 958, případně volejte místní číslo z Vašeho mobilu:

+36 1 297 33 95,
z budky 297 33 95.


