Informatie bestemming Hapimag Boedapest
Reis naar de bestemming
Trein
De meeste internationale treinen rijden naar het Keleti pu-station in het oosten van de stad of het Déli
pu-station in het zuiden. De richtprijs voor de taxi vanaf het station naar het Hapimag resort bedraagt
maximaal 23,- EUR voor een enkele rit en één auto. (Schriftelijk te reserveren in het resort.)
Of met de metro en bus
Vanaf station Keleti (Ooststation): neem de metrolijn 2 naar Széll Kálmán tér en van daaruit bus 16 of 16A
naar Bécsi kapu tér. Vanaf hier is het resort diagonaal tegenover Fortuna utca.
Vanaf station Déli (Zuidstation): neem de metrolijn 2 naar Széll Kálmán tér en van daaruit bus 16 of 16A naar
Bécsi kapu tér. Vanaf hier ligt het resort schuin tegenover Fortuna utca.
Auto
Vanuit het noorden (Wenen):
Snelweg A4 richting grensovergang Nickelsdorf (AT) - Hegyeshalom (HU). Verder over de snelweg M1 (tol)
naar Boedapest. De M1 gaat in Boedapest over in de Budaörsi út. Rijd eerst richting centrum. Aan de
rechterzijde ziet u Hotel Wien. U rijdt voorbij een autohandelaar (rechterkant). Houd rechts aan en rijd in de
richting van "Erzsébet-híd". Vanaf hier de groene borden met het opschrift "Centrum" volgen. Bij het viaduct
rechts aanhouden en in de rechterrijstrook blijven. Niet over het viaduct richting "Centrum" rijden, maar de
richting "Margit híd" (Margaretenbrug) volgen. U rijdt onder het viaduct door. Aan beide kanten ziet u het
winkelcentrum MOM-park.
Rijd verder rechtdoor over de Alkotás utca en langs het zuidelijke station (Déli pu). Blijf in de rechter rijstrook.
Na het zuidelijke station gaat de Alkotás utca over in de Krisztina körút. Rijd verder tot aan Attila út en kruis
de straat die van rechts komt. U bevindt zich nu op de Vérmezö út en rijd op de burchtberg.
Aan de linkerkant, bij de tweede dwarsstraat, ziet u al een Hapimag bord.
Stoppen voor het resort is toegestaan.
Sla direct rechtsaf deze straat in (Várfok utca) en rijd tot aan Bécsi kapu tér (Weense poort). Druk bij de
slagboom op de knop (ook bij geopende slagboom!) U krijgt een kaart.
Belangrijk: bewaar deze a.u.b. goed. Zonder kaart loopt u kans op een hoge geldboete. De slagboom gaat
open en u kunt de burchtwijk inrijden. Direct na de slagboom komt u bij de kerk Evangélikus Templom.
Rechts op de hoek ziet u het Hapimag resort al. Omdat het hier eenrichtingsverkeer is, slaat u rechtsaf en
rijdt u verder rechtdoor. Bij de tweede straat (Országház utca) slaat u linksaf en bij de tweede dwarsstraat
slaat u opnieuw linksaf. U rijdt rechtdoor en komt tegenover het restaurant Pest-Buda aan. Sla linksaf en rijd
een klein stuk rechtdoor. Het Hapimag resort bevindt zich aan de linkerkant. Kort stoppen voor het resort is
toegestaan.
De bewaakte parkeerplaats moet van tevoren gereserveerd worden. Neem hiervoor a.u.b. voor aankomst
contact met ons op via e-mail. Voor openbaar (onbewaakt) parkeren is geen reservering nodig.
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Aankomst buiten de receptie openingstijden
Als u buiten de openingstijden van de receptie aankomt, leggen wij de sleutelkaart voor uw vakantiewoning
klaar. Onze bewaker begroet u bij de receptie en overhandigt u uw sleutelkaart nadat hij uw persoonlijke
gegevens heeft ontvangen.
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