Per auto naar Irota
Vanaf het vliegveld
• U volgt na het verlaten van het vliegveld de borden autoweg 4 Szolnok/M0.
• Na een paar kilometer draait u de ringweg M0 op richting M3 Nyíregyháza/UA.
• Volg de borden M3 Nyíregyháza/UA aan die u naar de M3 voeren.
• Zie 'op de M3 en verder'.
Vanaf het centrum van Boedapest
• U rijdt de Andrássy-straat op en rijdt verder naar Hősök tere (Heldenplein).
• U rijdt Hősök tere rond en vervolgt uw weg door het Városliget (Stadspark).
• U blijft rechtdoor rijden en komt zo op de M3.
• Zie 'op de M3 en verder'.
Vanaf Wenen/Praag/Bratislava
• Zodra u vanaf de M1 aankomt in Boedapest neemt u de ringweg M0 tegen de klok in
M7/M5/M3 Szeged/Balaton. Houdt u er rekening mee dat sommige navigatiesystemen
proberen om u door de stad heen te sturen. De M0 is een betrouwbaarder alternatief
om op de M3 terecht te komen.
• Eenmaal op de M0 volgt u de borden M3 Nyíregyháza/UA, die u op de M3 zullen
brengen.
• Zie 'op de M3 en verder'.
Op de M3 en verder:
• Op de M3 neemt u afrit 151 naar M30 Miskolc/SK.
• Op de M30 neemt u afrit 30 naar nationale weg 3 Kosiče/Tornyosnémeti en blijf de
nationale weg 3 volgen.
• In Szikszó bij kilometerpaal 201 de afslag links naar Homrogd.
• Voorbij Alsóvadász en Homrogd gaat u tweemaal linksaf richting Tomor.
• Na Tomor rijdt u verder naar Lak en in Lak volgt u de borden Irota.
• In Irota vindt u onze receptie op Petőfi Sándor út 42 in het landhuis aan uw linkerkant
als u het dorp binnenrijdt.
Vanaf Kosiče
• In Kosiče houdt u de richting Miskolc aan, nationale weg 68.
• Neem de weg R4. Voor deze weg is een vignet verplicht. Indien u dit niet heeft of niet
wenst aan te schaffen vervolgt u uw weg op nationale weg 68.
• Eenmaal in Hongarije vervolgt u uw weg op nationale weg 3.
• Op nationale weg 3 in Szikszó neemt u bij kilometerpaal 201 de afslag rechts richting
Homrogd.
• Voorbij Alsóvadász en Homrogd gaat u tweemaal linksaf richting Tomor.
• Na Tomor rijdt u verder naar Lak en in Lak volgt u de borden Irota.
• In Irota vindt u onze receptie op Petőfi Sándor út 42 in het landhuis aan uw linkerkant
als u het dorp binnenrijdt.

