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Sziget Festival jest znany na całym świecie ze swojej rewelacyjnej lokalizacji na wyspie na
rzece Dunaj. Poza tym, nie może Was ominąć szansa na poznanie pieknych okolic i
historycznych walorów Budapesztu. Teraz mamy dla Was najlepsze narzędzie, żebyście mogli
to osiągnąć!

                  

 

  

Sziget Festival wprowadził kartę Sziget-Budapeszt CITYPASS już w 2011 roku i z
przyjemnością ogłaszamy, że jest ona dostępna również w tym roku. Specjalne sezonowe bilety
umożliwiają darmowy dostęp do wszystkich środków komunikacji publicznej (tramwaje,
autobusy, metro, pociągi podmiejskie HEV) w obrębie miasta oraz darmowy lub zniżkowy wstęp
na wszlkie plaże czy punkty spa. Karta CITYPASS umożliwia również wstęp na łodzie oraz
busy (pomiędzy lotniskami, dworcami i centrum a terenem festiwalu) udostępnione przez
Sziget. Poza tym wraz z kartą zyskujecie różnego rodzaju zniżki na przejazdy taksówkami,
wstęp do muzeum, zoo czy parków rozrywki.

  

 

  

Lokacje najbardziej oblegane przez turystów znajdują się w odległości jedynie 15-20 minut od
terenu festiwalu, jednak możecie dostać się praktycznie wszędzie w ciągu godziny. Przyjezdni
moga wypróbować znane na całym świecie przepiekne spa, z których część znajduje się w
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klasycznych, 19-wiecznych za bytkach architektury. Większość z nich posiada również
możliwość korzystania z sauny czy basenów zlokalizowanych zarówno pod zadaszeniem jak i
na odkrytych powierzchniach.

  

Karta Sziget-Budapeszt CITYPASS kosztuje jedynie 29 Euro i jest ważna w dniach 2-14
sierpnia. Może być również zakupiona za 9 Euro i jest wtedy ważna przez 2 dni. Także jest to
rozwiązanie nie tylko niesłychanie wygodne, ale również ekonomiczne, ponieważ normalny bilet
dzienny na transport publiczny w Budapeszcie kosztuje 6 Euro a bilety do spa wahają się w
granicach 8-12 Euro. Lista wszystkich usług dostępnych w ramach karty CITYPASS może ulec
wydłużeniu do dnia festiwalu, także bądźcie na bieżaco z tymi informacjia w sekcji CITYPASS.
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