Kedves Partnereink!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a Budapest Kongresszusi Központ előtti parkoló
(Jagelló út 1-3. önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében álló terület) megújul! A
fejlesztés ideje alatt, 2017. február 1-től várhatóan 2017. április végéig az említett területre a
behajtás nem lehetséges.
Kérjük, hogy fentiekről, a Budapest Kongresszusi Központban ez idő alatt tartandó
rendezvényeikre érkező vendégeiket előre tájékoztassák, és mind zártkörű, mint nyilvános
rendezvények esetében a tömegközlekedési eszközök használatát javasolják.
Nyilvános események alkalmával, mindenképpen kérjük, hogy a megbízott jegyértékesítő
felületeken az ideiglenesen megváltozott parkolási helyzetet jól látható módon szíveskedjenek
feltüntetni.
Az alábbiakban segítségképpen összegyűjtöttük Önöknek a környéken található parkolási
lehetőségeket és a tömegközlekedéssel történő megközelítési lehetőségeket:
BKK-val történő megközelítés:
- 105-ös busz Királyhágó utcai megálló, majd 61-es vagy 17-es villamossal a Csörsz utcáig
- 61-es vagy 17-es villamossal a Csörsz utca vagy BAH csomópont megállóig
- 8E, 108E, 110, 112 jelzésű buszokkal a BAH csomópont megállóig
- 212-es busz a BAH csomópont megállóig
- 139, 140, 140A, 142 jelzésű a BAH csomópont megállóig
Parkolási lehetőségek:
Novotel Budapest City felőli parkoló
400 HUF / óra / autó vagy 4.000 HUF / nap / autó
A parkoló helye és bejárata az Alkotás utca 63-67. felől.

Csörsz utca – Jagelló út közterületi parkolóhelyek

MOM Park mélygarázs
Díjszabás
A MOM Park Bevásárlóközpont mélygarázsát a Csörsz utcai és az Alkotás utcai bejáratokon
keresztül közelíthetik meg, 0-24 órában a Csörsz utcai bejárat üzemel. A parkolás díja
hétköznapokon 150 Ft minden megkezdett félóra után, vasárnap, valamint ünnepnapokon
azonban ingyenes. A fizető automaták a Bevásárlóközpontból a mélygarázsba vezető
kijáratoknál találhatók.
Ingyenes parkolási időszakok:
Szombaton:
- az első óra ingyenes
- további 4 óra ingyenes 15 000 Ft feletti vásárlás esetén a vásárlás napján
Vasárnap:
- egész nap ingyenes

Larus Étterem és Rendezvényközpont
A Larus Étterem és Rendezvényközpont saját, 95 férőhelyes, kétszintes mélygarázzsal rendelkezik.

A mélygarázs a Jagelló útról közelíthető meg.
A parkoló automatánál fizethető parkolási díj 400 Ft/óra.
Parkolóhelyek hosszú távú bérlésével kapcsolatban, kérjük érdeklődjön személyesen:
+36 1 799 2480

Egyéb közeli parkolóhelyek
- AlkotásPoint Irodaház 395 férőhely
- MOM Sport - Hegyvidék parkolója

Előre is köszönjük együttműködésüket, szíves megértésüket és türelmüket a felújítás alatt!
A Novotel Budapest City & Budapest Congress Center Csapata

