
Irota elérése autóval

A Budapesti Liszt Ferenc repülőtérről
 A repteret elhagyva kövesse a jeleket Szolnok felé a 4-es út/M0 irányába.
 Pár kilométer után forduljon az M0-asra M3 Nyíregyháza/UA irányába követve.
 Az M0-áson továbbra is kövesse a M+ Nyíregyháza/UA felé vivő jeleket, melyek 

rávisznek az M3-asra.
 Folytatás 'az M3-ason és utána'.

Budapest központjából
 Induljon az Andrássy útról és menjen a Hősök terére.
 Kerülje meg a Hősök terét és haladjon tovább át a Városligeten.
 Hajtson tovább előre és az M3-asra jut.
 Folytatás 'az M3-ason és utána'.

Bécs/Prága/Pozsony irányából
 Az M1-ről Budapestre érkezve, balra induljon az M0-áson az óramutatóval ellentétesen

az M7/M5/M3 Szeged/Balaton jeleket követve. Bár egyes navigációs rendszerek a 
városon át vinnének, az M0-ás körgyűrű lényegesen megbízhatóbb út az M3 elérésére.

 Az M0-án kövesse az M3 Nyíregyháza/Ukrajna irányába mutató jeleket, melyek az M3-
asra vezetnek.

 Folytatás 'az M3-ason és utána'.

Az M3-ason és utána:
 Az M3-asról a 151-es lehajtón menjen az M30 Miskolc/SK irányába.
 Az M30-ról a 39-es lehajtónál menjen Szikszó felé.
 Szikszón a 201-es kilométernél forduljon balra Homrogd felé.
 Alsóvadász és Homrogd után forduljon kétszer balra Tomor irányába.
 Tomor után haladjon tovább Lak felé és Lakon a jelzéseket követve érhető el Irota.
 Recepciónk az Irota Kúriában, a Petőfi Sándor út 42 alatt található, amely az Irotára 

bevezető út bal oldalára esik.

Kassáról
 Kassáról Miskolc felé a szlovák 68-as úton kell indulni.
 Forduljon az R4-es útra, amely Magyarországon M30-ra változik
 Az M30-ról a 39-es lehajtónál menjen Szikszó felé.
 Szikszón a 201-es kilométernél forduljon balra Homrogd felé.
 Alsóvadász és Homrogd után forduljon kétszer balra Tomor irányába.
 Tomor után haladjon tovább Lak felé és Lakon a jelzéseket követve érhető el Irota.
 Recepciónk az Irota Kúriában, a Petőfi Sándor út 42 alatt található, amely az Irotára 

bevezető út bal oldalára esik.

Magyarországon és Szlovákiában is matrica szükséges az autópálya használatához.


