MEGKÖZELÍTÉS
Nyíregyháza 240 km-re fekszik Budapesttől. Nyíregyházára az M3-as autópályán lehet eljutni, az

autóút nagyjából 2 és fél órát vesz igénybe.
Budapest Airport
www.bud.hu

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a város délkeleti részén fekszik. (törölve)
A repülőtéren megtalálhatóak a legnagyobb autókölcsönzők, mint a Hertz, Sixt, Europcar, Avis. Az
autókat GPS-szel felszerelve is lehet bérelni, szükség esetén az adatokat előre beviszik, így nem kell
azzal időt tölteni, hogy az esetenként hosszú és bonyolult magyar város- és utcaneveket begépeljük.
Nyíregyházára az M3-as autópályán lehet eljutni. Budapesten nem kell keresztülhajtani, mert kelet felé
az M0-s autópályán keresztül fel lehet hajtani az M3-as autópályára. Az M3 autópályáról a
„Nyíregyháza Centrum” táblánál kell lehajtani, majd rákanyarodni a 4. számú főútra. A 4. lámpás
kereszteződésnél kanyarodjon jobbra a Tünde utcába, itt található a Hübner-H Kft.
Van egy úgynevezett reptéri transzfer szolgáltatás, amely az utasokat a reptérről közvetlenül a
Nyíregyházára szállítja. Az árak természetesen ez esetben kedvezőbbek, de arra számítani kell, hogy a
buszt mások is igénybe veszik. Külön autó is bérelhető, az ár azonban ennek megfelelően magasabb.
Azok számára, akik Nyíregyházára kívánnak utazni, a következő cég honlapját ajánljuk figyelmébe:
http://www.agoratrans.hu/
Az utasok számától függően az árak jelenleg csak odaút esetén körülbelül 28 -36€, oda-visszaút esetén
48-60€ között vannak. (Az esetleges árváltozásokért nem tudunk felelősséget vállalni. A mindenkori
aktuális árakat az Agoratranszf’air honlapján találja meg).
Amennyiben taxival szeretne Nyíregyházára utazni, az út körülbelül 170€-ba fog kerülni.
A repülőtérhez legközelebb a Ferihegy vasútállomáson lehet átszállni vonatokra, amelyek a Nyugati

pályaudvar felé és felől közlekednek. Csaknem 100 járat - köztük InterCity vonatok - könnyíti meg a

városból a reptérre való kijutást és vissza, kevesebb, mint fél óra alatt, mindössze pár száz forintért.

Az állomást és a 2. Terminált a 200E busz köti össze a nappali órákban, éjszaka pedig a 900-as éjszakai
autóbusz.

A Liszt Ferenc Repülőtérről vonattal is eljuthat Nyíregyházára. A Ferihegy vasútállomásról körülbelül
óránként indulnak Intercity vonatok, melyek menetideje 3 óra. Az utolsó vonat 19 óra 38 perckor indul.
A járatokról és árakról bővebb információkat az alábbi honlapon talál:
http://elvira.mav-start.hu/elvira.dll/xslvzs/uf
Ha Budapesten száll meg, akkor a belvárosban is vonatra tud szállni. Két pályaudvarról, a Keleti- és
Nyugati pályaudvarról, indulnak vonatok Nyíregyházára.
A számos szálláslehetőség közül ajánljuk szíves figyelmébe Budapesten a K+K Hotel Operát,
Nyíregyházán pedig a Pagony Hotelt, amelyekkel cégünk szerződésben áll. A szobafoglalásnál céges
vendégeink hivatkozhatnak a Hübner-H Kft.-re.
Ha bármilyen egyéb kérdése lenne, készséggel állunk rendelkezésükre.

