
Elérhetőségek:

MAHART PassNave Személyhajózási Kft., 
1056 Budapest, V. kerület, Belgrád rakpart

(Nemzetközi Hajóállomás)
Telefonszám: munkanapokon 8-16 óráig

(+36) 1 484 4025
email: szarnyashajo@mahartpassnave.hu

EuRoliNES Hungary,
1091 Budapest, Üllői út 131.,

Telefonszám: munkanapokon 8-16 óráig
(+36) 1 382-0888

email: info@volanbusz.hu

www.eurolines.hu • www.volanbusz.hu
www.mahart.info • www.szemelyhajozas.hu

Állomástól-állomásig Vásároljon
kombinált jegyet!
Utazzon hajóval Bécsbe, majd
autóbusszal vissza Budapestre.
Érvényes: 2014. június 3-tól 2014. szeptember 28-ig.

Kombináltretúrjegy:31500 Ft/fő

U1 VORGARTENSTRASSE
HAjóállOmáS

U3 ERDBERG
AUTóBUSz-állOmáS

STEPHANSPlATz
BElVáROS

A hajóállomásról a belvárost az U1-es metróval (piros vonal) 
könnyen és gyorsan megközelítheti. A városnézést követően 
pedig, az U3-as metróval (narancssárga vonal) néhány perc 
alatt eljuthat a EUroliNEs autóbusz-állomáshoz (ErDBErG).    



MAHART szárnyashajó–EuRoliNES autóbusz
kombinált retúrjegy árak:

Felnőtt: 31 500 Ft/fő
Gyermek (0-12 év): 15 750 Ft/fő

Jegyvásárlás:
Budapesten a Nemzetközi Hajóállomáson
és a Népliget autóbusz-pályaudvaron.
További részletes információt talál honlapunkon
a www.mahart.info oldalon.

Kedves Utasunk!

Utazzon a MAHART szárnyashajók fedélzetén a gyönyörű 
Bécsbe a páratlan élményt nyújtó dunai látképpel megfűszerez-
ve, az útvonal LCD tv-ken követhető és élő idegenvezetést 
is nyújtunk. Járatunk kedden, csütörtökön és szombaton 
09:00-kor indul Budapestről, a Nemzetközi Hajóállomásról. 
A fedélzeten egy kávéval, ásványvízzel, 2 dl narancs juice-zal 
és magyaros hideg ízelítővel (vegetáriánus változat is kérhető) 
kedveskedünk Utasainknak. Büfé is üzemel, ahol további 
üdítő- és alkoholos italokat, ill. szendvicseket vásárolhatnak 
utasaink (fizetés csak készpénzben lehetséges) a teljesebb 
kényelem elérése érdekében.

Miután eltöltött egy kellemes délutánt vagy akár egy hétvégét 
Ausztria sokszínű fővárosában, sétált a Duna parton vagy akár 
a belvárosban, megnézte a város nevezetességeit, belekóstolt 
a nagyvárosi forgatagba, esetleg egy kellemes kávézó teraszán 
megízlelte a bécsi kávé aromáját, a nap végén, sok élménnyel 
feltöltődve várjuk kényelmes, légkondicionált járatunkon. 
Hazautazásához válassza a EURoLiNEs járatát. Az autó-
buszok a menetrendben látható időpontokban minden nap 
Erdberg autóbusz-állomásról indulnak vissza Budapestre.

Kellemes utazást kívánunk!

VElüNK bizToS Az uTAzáSA!
A VolÁNBUsZ Zrt. (EUroliNEs Hungary) és a MAHArT PassNave Kft. 

nemzetközi menetjegye az utazásra baleset- és poggyászbiztosítást
is tartalmaz! részletek honlapjainkon.

= naponta közlekedő autóbuszjáratok

������� = a hét napjai, közlekedési napok

** = a jelzett járatok 2014. 08. 19-én nem közlekednek
A menetrend és az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Hajóval Bécsbe

Autóbusszal Budapestre

�**�� Megállóhelyek VoláNbuSz
09:00 buDAPEST, Nemzetközi Hajóállomás - - -

- BUDAPEST, Népliget autóbusz pályaudvar 17:25 19:55 22:25

- HEGYEsHAloM / NiCKElsDorF (H / A) 15:25 17:55 20:25

- WIEN, VIB, U3 Station Erdberg 14:30 17:00 19:30

15:30
WiEN, DDSG Schiffahrtszentrum 
Handelskai 265

- - -

Buszjegyét a hajóúttól eltérő
napokra is megválthatja.
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