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Nemzetközi Csarnok
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Kereskedelmi Csarnokok
(FeHoVa PLUSZ, OMÉK)*
Konferencia-központ
Innovációs Showroom
Hal, Víz és Ember
Hagyományos Vadászati Módok Csarnoka
Hazai és Nemzetközi Trófeakiállítás
12. Nyílt Európai Taxidermia-bajnokság
Vadászat a 21. században kiállítás
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Erdővarázs program
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Kutyabarát kapu

Színpad

Taxi

Buszmegálló

Interaktív VR-élmény

MOL Limo parkoló

Központi Magyar Kiállítás
Kárpát-medencei Kincsestár

* FeHoVa PLUSZ 2021. szeptember 30. – október 3., OMÉK 2021. október 7–10.

A HUNGEXPO-ra közlekedő autóbuszjáratok a világkiállítás időszaka alatt:

LÁTOGATÓI KISOKOS
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Mikor látogatható a központi kiállítás a budapesti HUNGEXPO-n?
A Világkiállítás központi helyszíne a HUNGEXPO Budapest
Kongresszusi és Kiállítási Központ. A rendezvény 2021. szeptember 25-től október 14-ig minden nap 10 órától 19 óráig várja
a látogatókat.

Jegyvásárlás és kedvezmények
A világkiállítás központi eseményére a HUNGEXPO,
a Jegy.hu, a Jegymester és az Eventim felületein is lehetséges az online jegyelővétel. A helyszínen is lehetőség
nyílik a jegyvásárlásra (az 1-es és a 3-as fogadóban),
azonban javasoljuk az elővételes online jegyvásárlást,
hogy a sorban állást elkerülje! A világkiállításra szóló
napijegy ára kezelési költséggel együtt 3000 forint,
azonban lehetőség van 50%-os kedvezmény igénybevételére, családi és csoportos jegy vásárlására, illetve
elérhetőek 4 napos és 20 napos bérletek is. A látogatók
átvizsgálást követően léphetnek be a világkiállítás területére, mely lassíthatja a rendezvényre való bejutást.
További információ ›››

Kell védettségi igazolvány a rendezvény látogatásához?
A világkiállítás és a kapcsolódó rendezvények programjai védettSségi igazolvány nélkül is látogathatók.
Hogyan tudok kijutni a helyszínre?
A dugók és az autók feltorlódásának megelőzése érdekében
a rendezvény 20 napja alatt a HUNGEXPO-ra vezető
Albertirsai út nem közelíthető meg személygépkocsival.
A világkiállításra való zökkenőmentes kijutáshoz számos lehetőséget biztosítunk − a fenntarthatóságot és a környezet védelmét
előtérbe helyezve.

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSSEL
2-es metróval az Örs vezér térig, onnan a 10-es busszal; vagy gyalogosan a Pillangó utcai metrómegállótól (kb. 15 perc).
37 vagy 37A villamossal a Blaha Lujza tértől, a Népszínház utcából.
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A-VONAL, 7–10 PERCENKÉNT Stadion, autóbusz-állomás − Pillangó utca (BKK megállóhely) − Örs vezér tere (VOLÁNBUSZ megállóhely) − HUNGEXPO, 3-as kapu (BKK megállóhely) − HUNGEXPO,
Expo tér (BKK megállóhely) − Stadion, autóbusz-állomás
W
B-VONAL, 15-30 PERCENKÉNT HUNGEXPO, Expo tér (BKK
megállóhely) − Budapest, Deák Ferenc tér (BKK megállóhely)
(Hotel Kempinski, Ritz Carlton, ARCadia) − HUNGEXPO, Expo tér
(BKK megállóhely)
C-VONAL, 40 PERCENKÉNT Monor, autóbusz-állomás − Vecsés,
S
Iskola utca (VOLÁNBUSZ megállóhely) − Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtér − HUNGEXPO, Expo tér (BKK megállóhely)
D-VONAL, ÓRÁNKÉNT HUNGEXPO, Expo tér (BKK megállóhely) − Huszár utca (BKK megállóhely), Hotel Hungaria City Center − Blaha Lujza tér (BKK megállóhely), Hotel Courtyard by Marriott − Bajcsy-Zsilinszky út (BKK megállóhely), Hotel Moments
Budapest − Apáczai Csere János u. és Wekerle S. u. sarok (ideiglenes megállóhely), Hotel D8 − Petőfi tér (BKK megállóhely), Hotel
Marriott Budapest − Ferenciek tere (BKK megállóhely), Hotel
Párisi Udvar − Blaha Lujza tér (BKK megállóhely), Hotel Courtyard
by Marriott − Huszár utca (BKK megállóhely), Hotel Hungaria
City Center − HUNGEXPO, Expo tér (BKK megállóhely)
E-VONAL, ÓRÁNKÉNT HUNGEXPO, Expo tér (BKK megállóhely) − Puskás Ferenc Stadion (BKK megállóhely), Hotel Aréna
− Cházár András utca (BKK megállóhely), Hotel Lion’s Garden
− Vág
4. utca (BKK megállóhely), Hotel Helia − Reiner Frigyes park
(BKK megállóhely), Hotel Lion’s Garden − Puskás Ferenc Stadion
(BKK megállóhely), Hotel Aréna − HUNGEXPO, Expo tér (BKK
megállóhely)

Óriásakvárium
MÁV VASÚT A Keleti pályaudvarról Kőbánya felső vasútállomásig vonattal, majd az állomástól rövid sétával elérhető
a HUNGEXPO. A MÁV a világkiállításra látogatóknak pénztári és
fedélzeti jegyváltáskor 50%-os alkalmi menettérti kedvezményt
biztosít. A menettérti 50%-os jegyet a kijelölt pontokon le kell
bélyegeztetni (1-es fogadó; 3-as fogadó; „Egy a Természettel”
Shop az 1-es fogadó mellett; „Egy a Természettel” stand az
A csarnokban) További információ >>>
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eBuszok – Díjmentes kijutás a Volánbusz által biztosított járatokkal. A világkiállítás logójával ellátott autóbuszok 5 útvonalon
N
közlekednek naponta 8 és 20 óra között.
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Be tudom vinni a kutyámat a rendezvényre?
2021 legnagyobb természeti kiállítása egyben az év
legnagyobb kutyabarát rendezvénye is, ami azt jelenti,
hogy a négylábú vendégeinket is felkészülten és örömmel látjuk a HUNGEXPO-n. Belépés a 3-as kapunál, a
megfelelő védőoltásokkal és a kutya chippel való ellátottságának igazolásával, csak pórázon, a gazda saját
felelősségére.

MÉNY

Séta, kerékpár: A rendezvényre gyalog és kerékpárral is kijuthat.

KU TY

A Világkiállításon csak bankkártyás fizetés lehetséges
A HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási
Központ rendezvényei 2019. január 1-től teljesen
készpénzmentessé váltak. A helyszíni pénztárakban
vásárolt belépőjegyekért, illetve a területen lévő vendéglátóhelyeken készpénzzel nem, csak érintéses bankkártyával fizethetnek a látogatók.

Mit nem hozhatok magammal?
Tilos behozni: szeszes italt; kábítószert; pirotechnikai
eszközt; üvegtárgyat; üvegkulacsot; fémpalackot;
robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt; lőfegyvert; szúró, ütő-, és
vágóeszközöket; egyéb, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat; drónt vagy bármilyen távirányítható
eszközt, játékot; kerékpárt; rollert.
Félek, hogy gyermekem elveszik a tömegben.
Mit tehetek?
Legyen biztonságban gyermeke! Az A pavilon mögött
(a 3-as kapuhoz közel) a T-Systems Magyarország munkatársaitól ingyenesen igényelhet karperecet és letöltheti a hozzátartozó applikációt, melyek segítségével
gyermekét mindig megtalálja!
Mit kell még tudnom az egészségügyi intézkedésekről?
A világkiállítás és a kapcsolódó rendezvények programjai védettségi igazolvány nélkül látogathatók.
Az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítást a mindenkori járványügyi, egészségügyi protokoll betartásával rendezzük meg. Aktuális információ
a magyarországi járványügyi helyzettel kapcsolatban a
koronavirus.gov.hu oldalon olvasható. A HUNGEXPO
területén folyamatos orvosi ügyeletet biztosítunk.

Milyen más kapcsolódó programmal
találkozhatok Budapesten?
20 nap, 20 kiemelkedő kulturális esemény. Tematikus
kulturális fesztiválunk is azt bizonyítja, hogy a természet szeretete, tisztelete és a vadászat több évszázados
hagyománya termékeny múzsája a különböző művéVOLÁNBUSZ A Volánbusz Zrt. a világkiállításra látogatóknak
szeti ágaknak. Koncertek, opera-előadás és számos
50%-os kedvezményt biztosít a teljesárú, egy útra szóló menetkiállítás várja a világkiállítás húsz napja alatt az érdekKutyamegőrző
/
kutyapihenő
Óriásakvárium
jegy árából, melyet a rendezvény helyszínén kijelölt pontokon
lődőket.
(1-es fogadó; 3-as fogadó; „Egy a Természettel” Shop az 1-es foTovábbi információ >>>
Gasztroudvar
/
Gasztropasszázs
gadó mellett; „Egy a Természettel” stand az A csarnokban)
le kell
Erdővarázs
program
Gasztroműhely
bélyegeztetni, így a visszaútra már nem kell újabb jegyet váltani.
Melyek a Világkiállítás további helyszínei?
világkiállítás vidéki helyszínei is szeretettel várják
MOL LIMO A MOL Limo autói behajthatnak az Albertirsai
útra,
Shop
Kincsem
Park Aa látogatókat,
mint például: Keszthely, Vásárosnaés az 1-es kapu szomszédságában kijelölt helyen parkolhatnak.
mény, Hatvan, Gödöllő, Kaposvár, Kaszó, Soponya,
Lábod-Nagysallér, Bárdudvarnok, Bőszénfa, Kardosfa,
Színpad
TAXI – Kiemelt partnerünkkel, a Főtaxival az AlbertirsaiTaxi
úti 1-es
Zselic, Tihany, Révfülöp, Derekegyháza, Rádpuszta, Kokapuig utazhat.
márom, Kecskemét, Szilvásvárad.
Interaktív VR-élmény
MOL Limo parkoló
További információ ›››
AUTÓ, KÜLÖNJÁRAT Amennyiben autóval vagy egyénileg szervezett, különjárati autóbusszal érkezik, úgy a HUNGEXPO környékén az alábbi helyszíneket javasoljuk a parkolásra:
Puskás Ferenc Stadion és környéke
Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatóban
Örs vezér tere és környéke
Pillangó utca környéke
foglaltakat egyoldalúan megváltoztassa.

Erdővarázs program
Kincsem Park
Taxi

MOL Limo parkoló
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