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KEDVES UTASUNK

DEAR PASSENGER

Mi a Budapest Airportnál nem csak a távoli úti célokat tesszük elérhetôvé az egyre 
növekvô utazóközönség számára, de testközelbe hozzuk a nagyvilág vibráló trendjeit is, a 
divattól a sporton át a gasztronómiáig. Mindezek miatt is megéri indulás elôtt két órával kijönni 
a terminálra, ahol folyamatosan különféle újdonságokkal várjuk!

Idén megújult a Heinemann kiterjedt parfüm és kozmetikai cikk részlege, ahol bemutatkoznak 
a trendi sminktermékek, a tavaszi-nyári illatok és az utazáshoz ajánlott, praktikus cikkek is. 
A repülôtér ideális helyszín a szezonális ruhatár felfrissítésére; a divatüzletek bôvelkednek 
a színes mintákban és a klasszikus, fekete-fehér összeállításokban. Új divatmárka a csinos 
ruháiról ismert Twinset, illetve a fiatalok kedvence, a DRK, ahol a kényelmes és trendi cipôké, 
illetve a dizájner ruháké a fôszerep. Ajándéknak ajánljuk a Hungaricumokat, így például a 
Szamos marcipánt, a Pick szalámit, a Zwack Unicumot, a magyar pálinkákat és borokat, 
melyek több üzletben, széles választékban kaphatók.

A bevásárlás után jólesik a pihenés; számos nemzetközi éttermünk valamelyikében 
lehetôség van ráhangolódni az utazásra, egy ízletes étel mellett elfogyasztott koktéllal vagy 
pohár vörösborral. A kisgyermekesek számára ehhez segítséget nyújt a FoodCourt területén 
található, különleges Nickelodeon játszótér.

Az utasok sorozatban rekordot jelentô negyedik alkalommal választották a Budapest 
Airportot a régió legjobb repülôterének. Ennek megfelelôen mindannyian azon dolgozunk, 
hogy vendégeink kellemesen töltsék el a repülés elôtti idôt, és minél több maradandó 
élményt vigyenek magukkal.

Jó utat kívánok, visszavárjuk!

Kam Jandu
kereskedelmi igazgató, Budapest Airport

Unique airport experience

At Budapest Airport we are working hard to make far-away destinations accessible for 
our growing number of guests, and to present the vibrant trends of the world, from fashion, 
through sport to gastronomy. This makes it well worth coming to the airport two hours before 
departure, because we always have something new in store for you!

This year saw the renovation of the large perfume and cosmetics section in the Heinemann 
store, showcasing trendy make-up and fragrances for the spring and summer, as well as 
practical travel essentials. BUD is also the ideal place to refresh your seasonal wardrobe; our 
fashion shops are full of colorful patterns, as well as classic black and white sets. The latest 
fashion brands to welcome you include Twinset, known for its alluring clothing, and DRK, 
popular with young people for its comfortable and trendy shoes, as well as designer apparel. 
If you are looking for genuine Hungarian gifts, we recommend Szamos marzipan, Pick salami, 
Zwack Unicum, Hungarian pálinka and wine from our wide variety of stores.

Once you have completed your shopping, it is always a great time to have a rest and to get 
in the mood for your trip, with a cocktail or a glass of wine to accompany your tasty meal 
from the variety of international restaurants on offer. To make life easier for parents travelling 
with little ones, we are pleased to offer the unique Nickelodeon playground, located in the 
FoodCourt.

Voted by passengers for a record fourth time in a row as the best airport in the region, BUD is 
doing everything it can to make sure that our guests have a pleasant time before boarding, and 
that we continue to provide unique experiences to take away with you, as a parting memory.

Have a safe and pleasant flight, 
and we look forward to seeing you again!

Kam Jandu
chief commercial officer, Budapest Airport

Kam Jandu a Budapest Airport kereskedelmi igazgatója

Kam Jandu Chief Commercial Officer of Budapest Airport
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Kezdjük a tavaszt Amszterdamban, 
ahol a közeli Keukenhof kertben tízmillió 
tulipán nyílik egyszerre, ráadásul a 
tengerparton áprilisban zajlik a világ 
leghíresebb virágkarneválja is, a 
Bloemencorso. 

Ha édességgel szeretnénk elűzni a téli 
fáradtságot, akkor irány Brüsszel, itt 
kóstoljuk meg a belga csokoládét és az 
eredeti gofrit, majd indulhatunk is tovább 
Brugge vagy Gent irányába, hiszen a 
mesékbe illő középkori városkák valódi 
időutazást ígérnek. 

Szerelmeseknek kötelező Velence, 
amelynek repülőtere, a Marco Polo már 
pár óra alatt elérhető. Az autót amúgy sem 
vihetnénk be a városba, és a parkolók 
is igen zsúfoltak és drágák. A világ 
legromantikusabb városában járjunk 
vaporettóval vagy gondolával, és nézzük 
meg a leghíresebb látványosságokat, vagy 
fedezzük fel Casanova kedvenc helyeit! 

Idén tavasszal a természetjárók, az építészrajongók, a buli-
kedvelôk, a szerelmesek és a strandon lustálkodók is megtalálják 
álom úti céljukat!

7 VÁROS 
EURÓPÁBAN,  
AMIT LÁTNOD KELL!

Legendákból nincs hiány Angliában sem, 
gondoljunk csak Robin Hoodra. A fociról 
és a bulikról híres Notthingham, 
amely East Midlandsről érhető el 
legkönnyebben, önmagában is megér 
egy hétvégét, de innen felfedezhetjük a 
gyönyörű angol vidéket is. 

Ha inkább a nagyvárosi látnivalókra 
szavazunk, akkor Rotterdamba 
menjünk, amely igazi mini New York: a 
felhőkarcolók mellett kihagyhatatlan 
a világ egyik legnagyobb kikötője 
és a mozgatható gátrendszer, a 
MaeslantKering is. 

A gasztronómia rajongóinak kötelező egy 
lyoni kiruccanás, ahol belekóstolhatnak a 
környező borvidékek – például Beaujolais 
– nedűibe, a legkiválóbb francia sajtokba 
(vacherin és gruyere) és a legboldogabb 
Bresse-i csirkébe. 

Athénban viszont már tavasszal 
is nyár van, így a napimádók ide 
repüljenek! Tökéletes program Athénban 
városnézéssel kezdeni a napot, majd 
kihajózni egy közeli szigetre, Poros, Paxos, 
Aegina vagy Hydra strandjaira.

8 9



KLet’s start the spring in Amsterdam 
and see ten million tulips blooming in 
nearby Keukenhof garden. On the beach, 
Bloemencorso – the most famous flower 
carnival of the world – is also happening in 
April. 

If you want to chase winter away with some 
sweets, then go to Brussels to sample 
Belgian chocolate and the original waffle 
before heading for Brugge or Gent, medieval 
fairy-tale towns with the promise of a real 
plunge into the past. 

For lovers, Venice is a mandatory 
destination with its Marco Polo airport. Cars 
are not allowed in town, and car parks are 
extremely crowded and expensive anyway. 
You should use the vaporetto or gondolas in 
this most romantic city to see the sights and 
to discover the favorite places of Casanova. 

Spring dream destinations are offered to hikers,  
connoisseurs of architecture, party animals, lovers, and 
beach buffs 

7 MUST-SEE 
CITIES IN EUROPE

But legends also abound in the UK; think of 
Robin Hood, for instance… Nottingham, 
also famous for its parties and football, 
can be easily reached from East Midlands 
for a city break, and the charming English 
countryside can also be conveniently 
explored from there.  

If you prefer an urban landscape, you 
should visit Rotterdam, a miniature 
New York, where you will find skyscrapers, 
one of the largest seaports in the world, 
and MaeslantKering, a spectacular mobile 
dyke system. 

Gastronomy buffs are attracted to Lyon 
for the wines of the surrounding wine 
regions, including Beaujolais, the best 
French cheese (vacherin and gruyere), and 
the happiest chickens from Bresse. 

In Athens it is summer already in spring, 
so sun worshippers should fly there to do 
some sightseeing and take a boat to any 
of the beaches of nearby islands, Poros, 
Paxos, Aegina, or Hydra.
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Naponta átlagosan 263 gép 
száll le vagy fel a repülôtéren 

31 347 utassal a fedélzetén. 

     43  légitársaság 112 
  menetrendszerinti úti célt üzemeltet. 
            Az öt legnépszerûbb úti cél: London, 
Párizs, Brüsszel, Frankfurt és Amszterdam.  

ISMERJE MEG 
A REPTERET!

Április és október között az 
utasforgalom minden hónapban         

      meghaladja az egymillió fôt. 

A Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülôtér több, mint 

évi 11,4 millió 
utast lát vendégül. 

      A repülôtér két párhuzamos 
kifutópályával rendelkezik. Az egyik 

    3010, a másik 3707     
méter hosszú. Óránként 34 le- és 

        felszállás lehetséges..

                       263 aircraft land and take off 
                        on average on a daily basis, 

       with 31,347 passengers on board. 

112 destinations are available, 

courtesy of 43 airlines. The five most 
popular destinations are: London, Paris, 

Brussels, Frankfurt and Amsterdam.. 
   

GET TO KNOW
THE AIRPORT!

Between April and October, 
passenger traffic exceeds 

1 million every month.. 

Liszt Ferenc International  
Airport welcomes more 

than 11,4 million  
passangers per year.  

   The airport has two parallel 

   runways. One is 3010, the 

other 3707 meters long. 34 landings 
  and takeoffs are possible per hour.
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TIPPEK EGY 
FELEJTHETETLEN UTAZÁSHOZ

Tudj meg mindent a 
kézipoggyászról a 
légitársaság honlapján!

A kézipoggyászt érintő előírások 
légitársaságonként és a jegyed 
típusától függően eltérhetnek. Kerüld el 
a váratlan költségeket és az esetleges 
kényelmetlenségeket előzetes tájékozódással! 
Nemcsak a poggyász mérete, de a súlya 
is számít: ha előre leméred a csomagod 
centire és kilóra – és csak azt teszed a 
kézipoggyászba, ami megengedett, biztosan 
nem kell semmitől megválnod a repülőtéren.

Készíts listát!

Felejtsd el a listát, amit az előző utadhoz 
készítettél és állíts össze egy újat – igazodva 
a célállomásodhoz. Figyeld az időjárás-
előrejelzést, és ennek megfelelően válogasd 
össze a ruhatárad. Ha szélsőséges időjárásra 
kell számítani, öltözz úgy, hogy megérkezve 
a felszerelésed az aznapi viszonyokhoz 
igazodjon – így eggyel kevesebb szettet kell 
a bőröndbe passzírozni. 

Használd ki az üres 
zugokat!

Egy pár cipőben elfér vagy 6 pár zokni, és 
minden tömött bőröndbe fér még néhány 
fehérnemű – olyan ez, mint a tetris.   

Még mindig túl nagy 
a csomag?

Hagyd otthon azokat a tárgyakat, amiket 
a célállomáson is könnyen beszerezhetsz! 
Ilyen például a tusfürdő, a sampon, a 
fogkrém és a testápoló. A legtöbb hotelben 
az ilyenek alapfelszereltségnek számítanak, 
amiket általában a szoba ára tartalmaz. 
Miért ne használnád ki?
Ha ragaszkodsz a saját jól bevált 
készítményeidhez, szerezz be néhány 
kifejezetten repüléshez kitalált tubust. 
Ezek az előírásnak megfelelő űrtartalmú 
üvegcsék, amiket akárhányszor 
újratölthetsz kedvenc krémjeiddel. 

Válts jegyet és csekkolj be 
korán!

Így jó eséllyel magad választhatod ki az 
ülőhelyed, ami nagyban hozzájárul majd a 
komfortérzeted növeléséhez. 
Ráadásul, ha korán érkezel a reptérre több 
időd jut arra, hogy lélekben is felkészülj 
a repülésre. Ha több mint fél órád van a 
beszállásig, nézelődj a boltokban vagy 
jutalmazd meg magad egy tál levessel 
vagy egy finom kávéval– így garantáltan 
elfeledkezel az aggodalmakról. 
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TIPS FOR AN  
UNFORGETTABLE HOLIDAY

Find out all you need 
to know about hand 
baggage on your airline’s 
website

Regulations on hand baggage differ from 
airline to airline and even based on the type 
of booking you make. Find out all you need 
to know in advance, to avoid unexpected 
costs and inconvenience. Not only the size 
of your bags, but their weight also counts. 
If you measure them both in terms of 
centimeters and kilos, and only pack what 
is permitted in hand baggage, you can 
be sure you won’t have to leave anything 
behind at the airport.

Make a list

Forget the list you made for your previous 
trip and prepare a new one, with your 
current destination in mind. Check 
the weather forecast and choose your 
wardrobe accordingly. If extreme weather 
is expected, dress up to suit the local 
conditions. This also leaves less clothes to 
fit into your suitcase.

Still have too much stuff?

Leave out some items which are easy 
to procure at your destination, such as 
shower gel, shampoo, toothpaste and 

skin cream. These are provided anyway 
as part of standard service in most 
hotels, why not take advantage?
If you insist on taking your own tried 
and tested products, buy some tubes 
or jars made specifically for aerial 
passengers. These comply with security 
regulations in terms of volume, and can 
be refilled with your favorite cosmetics 
products.

Use all empty spaces

You can fit six pairs of socks in a pair of 
shoes. It’s always possible to fit smaller 
items, such as underwear, into a packed 
suitcase. It’s like Tetris..   

Book and check in early

This way you will probably be able to 
select your seat, which adds to your 
comfort.
And if you come to the airport early, 
you will have more time to get in the 
mood for your flight. If you have more 
than half an hour before boarding, 
browse the shops in the transit area or 
reward yourself with a bowl of soup or 
a nice coffee, to take your mind off any 
worries you may have.
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DUTY FREE

A duty free vásárlás már jól megszokott kiegészítője a repülésnek. A Heinemann Duty 

Free és a Heinemann Accessories üzletekben kedvére válogathat a kozmetikumok, parfümök, 

édességek, alkoholos italok és a legdivatosabb divatmárkák kiegészítőinek széles kínálatából. 

Magasan képzett eladók örömmel állnak rendelkezésére, hogy segítsenek megtalálni

a keresett terméket a legjobb hazai és nemzetközi márkák garmadából.

Duty free shopping has become a customary part of flying. The Heinemann Duty Free and 

Heinemann Accessories shops offer a wide range of cosmetics products, perfume, sweets, 

alcoholic drinks and accessories from the trendiest fashion brands. Highly trained assistants 

are on hand to help find the ideal product from the best Hungarian and

international products.

 1   Dior alapozó 4 féle árnyalatban  // Dior Diorskin Forever Cushion Foundation in 4 shades 

///  Heinemann    2   Zadig&Voltaire nôi parfüm  // Zadig&Voltaire This is Her! Edp  /// 

Heinemann    3   Aperol Spritz 11% (contains 1L Aperol 11% and 0.75L Cinzano Prosecco 11%), 

Liqueur  // Aperol Spritz 11% (contains 1L Aperol 11% and 0.75L Cinzano Prosecco 11%), Liqueur 

/// Heinemann    4   Dior bôrfiatalító krém  // Dior Capture Totale Dreamskin Advanced 

Age Defying Cream  ///  Heinemann    5   Bottega Limoncino 30% 0.5L, Liqueur // Bottega 

Limoncino 30% 0.5L, Liqueur /// Heinemann    

4. 

3. 

5. 

1. 

2. 
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 1    Disney Cars Race Garage playset  // Disney Cars Race Garage playset /// Heinemann

 2    M&M's Candy tin 200g , Confectionery Kids  // M&M's Candy tin 200g , Confectionery 

Kids /// Heinemann    3    Barbie Horse & Doll  // Barbie Horse & Doll /// Heinemann   

 4    Mattel Games UNO kártyajáték  // Mattel Games UNO EXTREME /// Heinemann

1. 

2. 

3. 

4. 

 1   FURLA kézitáska  // FURLA handbag /// Heinemann Accessories   

 2   MICHAEL KORS óra // MICHAEL KORS watch /// Heinemann Accessories   

 3   GUESS kézitáska  // GUESS handbag /// Heinemann Accessories   

 4   DIOR napszemüveg  // DIOR sunglasses /// Heinemann Accessories   

 5   GUESS pénztárca  // GUESS wallet /// Heinemann Accessories

1. 2. 

3. 

4. 

5. 
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HUNGARIKUM

Legyen üzleti út vagy látogatás, egy csipet Magyarországot mindig érdemes magunkkal 

vinni. Kitûnô ajándék lehet egy palack Tokaji a Hungaricum wine&food kínálatából, 

exkluzívabb eseményre pedig a Herend Porcelán a legmagasabb elvárásokat is beteljesíti. 

Persze magunkról sem érdemes megfeledkezni: a Szamos marcipánokkal vagy a 

Budapest&Music szuvenírekkel bármikor „hazarepülhetünk”, legyünk bárhol a világon.

Flying out on business or visiting family, it is always nice to take a bit of Hungary with you. 

A bottle of Tokaji from the wine&food range of Hungaricum is an appreciated gift, and for 

exclusive events Herend porcelain will meet the highest expectations. But we should also 

think about ourselves: with some Szamos marzipan or Budapest&Music souvenirs you can 

feel right at home anywhere you go. 

 1   Lepizsán veretes, bôr pénztárca  // Lepizsán ornamented leather wallett  ///  Memories 

of Hungary    2   Tavaszi gyerekruha  // Spring children's clothing ///  Memories of 

Hungary    3   Nyakas Irsai Olivér Etyeki száraz fehérbor // Dry white wine /// Hungaricum    

4    Erõs Pista // Erős Pista /// Hungaricum    5   Tálka  // Dish /// Herendi Porcelán

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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 1    Zenedobozok // Music boxes /// Budapest & Music    2   Hegedû kulcstartó // Violin 

keyrings /// Budapest & Music    3   Teáscsésze aljjal  // Teacup with saucer /// Herendi 

Porcelán    4   Szamos Extra Barna Desszert // Szamos Extra Brown Gift Box /// Szamos  

  5   Magyar Népmûvészet Praliné válogatás – Halasi Csipke  // Hungarian Folk Art Praline 

selection – Halas Lace /// Szamos

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 1    Dúzsi Tamás Szekszárdi Rosé // Rosé wine /// Hungaricum    2    Budapest mágnesek 

// Budapest magnets ///  Budapest & Music    3    Marcipán Szívdesszert  // Sweet Heart – 

Almond Marzipan Covered with Chocolate /// Szamos    4    Magyar Népmûvészet Praliné 

válogatás – Kalocsai hímzés // Hungarian Folk Art Praline selection – Kalocsa embroidery 

///  Szamos    5    Herendi Tulipános váza // Vase, Tulipe /// Herendi Porcelán

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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 1    Motoros-csomag: póló, hûtômágnes, poháralátét // Motorbike products: T-shirt, 

magnet, coasters /// Memories of Hungary     2    Macska, akváriummal  // Cat with 

Aquarium /// Herendi Porcelán    3   Hímes, batikolt, patkolt tojás // Embroidered, 

batik, shod eggs /// Memories of Hungary    4   Tûzzománc bögrék // Handmade mugs 

/// Budapest & Music   5   Gere Attila Kopár Villányi száraz vörösbor // Dry red wine /// 

Hungaricum

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

 1   Marcipán Meggydesszert  // Marzipan-Cherry Dessert /// Szamos

 2   Bonbonier  // Bonbonniere /// Herendi Porcelán

 3   Zema ékszer szett  // Zema jewelry set /// Memories of Hungary

 4   Retro bögrék // Retro mugs /// Budapest & Music

 5   Budapest desszert // Budapest desszert /// Hungaricum

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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GIFT

Ha utazás, akkor ajándékozás. Ha külföldre látogatunk, akkor a reptéren kényelmesen 

megvásárolhatjuk a kintre szánt ajándékokat, így még az idô is jobban telik a terminálon. 

Népszerû gyermekjátékok a Living Toysban, utazási kiegészítôk a Virginben és útikönyvek a 

Relayben, választási lehetôségbôl nincs hiány.

If you travel, it means gifts. If we go abroad, we can comfortably pick presents to take with 

us, and also have a good time doing it at the airport. Popular toys are available in Living 

Toys, travel accessories can be found in Virgin, guide books are offered in Relay. The choice 

is yours. 
 1   Marlenka mézes golyó 235g, gluténmentes mézes golyó 235g // Marlenka honey nuggets 

235g, Marlenka honey nuggets gluten free 235g  ///  Relay SkyCourt    2   Disney hercegnô 

barbie-k // Disney princess barbies /// Living Toys     3    Samsonite nõi bôrtáska // Samsonite 

women’s leather bag /// Virgin    4    Sony fejhallgató  // Sony headphones /// Tech2Go  

 5    Lellei kézzel készített konyakmeggy 200g fekete és fehér // Lellei Cognac cherry 

handmade 200g black and white /// Relay SkyCourt

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
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 1   Ty kis kedvencek plüss  // TY The secret life of pats /// Living Toys   2   3x3 Rubik kockák 

// Rubik cubes /// Living Toys   3   Sennheiser G4ME ZERO fejhallgató //  Sennheiser 

Gamer headphones /// Tech2Go    4   Disney pólók és sapkák  // Disney T-shirts&hats  /// 

Living Toys    5   Thule tok, AtmosX4 iPhone7 tok  // Thule iPhone case  ///  Tech2Go

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 1   Skullcandy S6CRW-K591 fejhallgató // Skullcandy Crusher Wireless headphones /// 

Virgin    2   Lellei kézzel készített konyakmeggy 4 szemes  // Lellei Cognac cherry handmade 

4 pieces /// Virgin    3    Pálinkás étcsoki bonbon cseresznye, szilva, barack 80g  // Dark 

chocolate Dragees filled with liqued plum, peach, cherry brandy 80g /// Virgin    4    Gyermek 

póló  // T-shirt for children /// Relay SkyCourt    5   Samsonite pro dlx4  // Samsonite rolling 

tote bag /// Virgin 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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FASHION

31

A repülôtér különleges atmoszférájához hozzájárul rengeteg stílusos utasunk is.

Nem véletlen, hogy olyan világhírû márkák várják a látogatókat repülés elôtt, mint a Hugo Boss, 

a Guess vagy a Calvin Klein. Persze a kiegészítôk legalább olyan fontosak, mint egy jól szabott 

öltöny vagy egy gyönyörû ruha. Nélkülözhetetlen például egy divatos napszemüveg, amit a 

Sunglass Centerben könnyedén megtalálhat. Hölgy utasaink szívét pedig az egyetlen hazai 

Victoria’s Secret különleges fehérnemûi és kiegészítôi is bizton megdobogtatják. Utcai viselethez 

vagy sportoláshoz pedig a Playersroom nyújt kitûnô választékot.

The special airport vibe is partly due to many passengers traveling in style. It is by no 

accident that in the terminal they can meet top brands such as Hugo Boss, Guess, and 

Calvin Klein before flying out. Accessories are, naturally, just as important as a nice suit or 

an attractive dress. To have trendy sunglasses is a must – you will find them in our Sunglass 

Center. Our female passengers will certainly want to have a look at sophisticated underwear 

and accessories offered by the only Victoria’s Secret outlet in Hungary. And Playersroom 

offers an excellent selection of street wear and sportswear in the terminal.   

 1   Lissé körtepálinkás, barackpálinkás, szilvapálinkás cukorka 84g // Lisse Dark chocolate 

candy with liqued pear palinka, apricot palinka, plum palinka feeling 84g /// Relay SkyCourt   

 2   Repülõtér szett // Airport set /// LivingToys   

 3   Casteloart: Hungary album //  Hungary album /// Relay SkyCourt   

 4   Skullcandy úszó hangszóró // Skullcandy Barricade XL /// Virgin   

 5   Audio Technica MSR7NC fejhallgató  //  Audio Technica 360° noise-cancelling headphones 

/// Tech2Go

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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 1   Nôi bôr hátizsák   // Women leather backpack /// Guess, CK    2   Desigual ing  // Desigual 

shirt  /// Desigual    3   Adidas superstar unisex cipô  // Adidas Superstar Unisex Shoe /// 

Playersroom    4    Bikini Felsõ és Alsó // Embroidered Triangle Bikini Top&Side-tie Tanga 

Bikini Bottoms /// Twinset    5   Desigual farmernadrág  // Desigual jeans  /// Desigual

1. 

2. 

3. 

5. 

4. 

 1   Dorko poló // Dorko T-shirt /// Dorko    2   Dorko sapka,  Dorko hátizsák // Dorko Snapback, 

Dorko Bag  ///  Dorko    3   Nôi bôr válltáska   // Women leather shoulder bag /// Guess, CK  

 4   Dorko Maggie cipô   //  Dorko Maggie shoes  ///  Dorko    5   Hard Rock Budapest Airport 

Exclusive dísztû   // Hard Rock Budapest Airport Exclusive pins  ///  Hard Rock Cafe   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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 1   Nõi Rövid Ujjú Felsõ // Women's T-shirt  ///  Twinset   2   Police Beat nyaklánc  //  Police

Beat necklace  /// BL Óraszalon    3   Dorko 81’ cipõ  // Dorko ’81 shoes /// Dorko  

  4   Hugo Boss Pilot karóra  //  Hugo Boss Pilot watch  /// BL Óraszalon

  5    Nõi Sporttáska  // Sports Bag /// Twinset

1. 

2. 

3. 

5. 

4. 

 1   Police Adder  karóra  // Police Adder watch  /// BL Óraszalon    2   Ladies Boyfriend póló  // 

Ladies Boyfriend Tee /// Hard Rock Cafe    3   Flag Logo baseball sapka  // Flag Logo cap  /// Hard 

Rock Cafe     4   Férfi new balance cipô // New Balance Man Shoes /// Playersroom    5   Férfi 

alsónadrág   // Men trunk /// Guess, CK     6   Men’s Scan Panel póló  // Men’s Scan Panel Tee   

///  Hard Rock Cafe

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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 1   Nôi new balance cipô // New Balance Women Shoes /// Playersroom   2   Nôi bikini, 

poliészter kaftán  // Women bikini, polyester kaftan  /// Guess, CK    3   Nôi bôr válltáska   // 

Women leather shoulder bag /// Guess, CK    4   Dorko Black Panther 2 cipô  // Dorko Black 

Panther 2 shoes /// Dorko   6   Ladies Metallic Logo póló  // Ladies Metallic Logo Tee  ///

Hard Rock Cafe

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

 1   Nôi new balance cipô // New Balance Women Shoes /// Playersroom     2    Desigual 

farmerkabát // Desigual denim jacket  /// Desigual    3   Certina DS Podium karóra  // 

Certina DS Podium watch  /// BL Óraszalon     4   Nôi bôr kézitáska   // Women leather 

handbag /// Guess, CK    5   Adidas stan smith unisex cipô // Adidas stan smith unisex Shoes 

/// Playersroom   6    Nôi bôrönd   // Women suitcase /// Guess, CK

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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JEWELRY

Az ékszer öltöztet. Fôleg ha olyan márkák különleges darabjait vehetjük fel,

mint a FREYWILLE, a Michal Negrin, a Swarovski vagy éppen a Pandora. Tökéletes választás 

akár magunknak vagy ajándékkép is a ragyogó kollekciók egy-egy darabja. Swarovski köves 

nyakékek, vintage  Michal Negrin ruhák és kiegészítôk, alkalomhoz illôen kombinálható 

Pandora karkötôk, 18 karátos arany FREYWILLE nyakláncok és gyûrûk, melyeket elég csak 

felpróbálni, hogy beleszeressünk. A hölgyek mellett a férfiak is könnyen megtalálják új 

választottjukat, hiszen a letisztult, elegáns Tag Heuer, Certina, Skagen vagy éppen sportos 

Police, Guess órák, divatos nyakláncok, karkötôk és egyéb kiegészítôk számukra

is vonzó kínálatot nyújtanak.

Jewels really boost one’s appearance. Especially if you can put on special pieces offered by 

FREYWILLE, Michal Negrin, Swarovski, or Pandora. Pick up a nice one from either collection 

– it is a perfect choice, both for ourselves and as a present. Necklaces with Swarovski 

crystals, vintage Michal Negrin dresses and accessories, Pandora bracelets which may be 

set to fit any occasion, and FREYWILLE necklaces and rings made of 18-carat gold you will 

certainly fall in love with after trying them on. Men will also easily find their preferred items 

among the elegant timepieces offered by Tag Heuer, Certina, Skagen or sports watches 

offered by Police and Guess, in addition to trendy necklaces, bracelets, and other accessories. 

 1   Melltartó és Nôi Alsó  //  Tulle Triangle Bra&Tulle G-string ///  Twinset    

 2   Desigual táska // Desigual bag  /// Desigual    

 3   Tissot Tradition Openheart Automatic karóra  //  Tissot Tradition Openheart Automatic 

watch  /// BL Óraszalon

 4    Nôi Mintás Sneaker  //  Women's Printed Sneakers ///  Twinset    

 5    Desigual ruha // Desigual dress  /// Desigual 

2. 

3. 

5. 

4. 

1. 
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 1    LUNA PICCOLA medál lánccal // Pendant LUNA PICCOLA with chain ///  FREYWILLE   

 2   LUNA PICCOLISSIMA fülbevaló  // LUNA PICCOLISSIMA with Ear Clip ///  FREYWILLE

 3   LUNA PICCOLISSIMA gyûrû  // Ring LUNA PICCOLISSIMA ///  FREYWILLE

 4   HELENA Ékszeróra  // Jewellery Watch HELENA ///  FREYWILLE

 5   SPHINX INNOCENT eau de parfum  // SPHINX INNOCENT eau de parfum ///  FREYWILLE

1. 

2. 

4. 

5. 

3. 

 1   Gisele nyaklánc és fülbevaló // Gisele necklace and earrings  /// Swarovski   

 2   Garden nyaklánc és fülbevaló   // Garden necklace and earrings ///  Swarovski

 3   Crystalline karóra // Crystalline pure watch  ///  Swarovski

 4   Crystaldust dupla karkötô  // Crystaldust double bangle ///  Swarovski

 5   Gently karkötô  // Gently bangle ///  Swarovski

3. 

1. 

2. 

4. 

5. 

18KT GOLD & DIAMOND
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BEAUTY

Beszállás elôtt mindenki eltölt 1-2 órát a terminálon. Akár üzleti útra vagy barátokat látogatni 

indul, ez ideális alkalom arra, hogy a kicsinosítsuk a frizuráját. A José Eber szakemberei

a rendelkezésére állnak.

Everyone spends 1-2 hours in the terminal before departure. Be it a business trip or a visit to 

a friend, this is the right time to have your hair touched up. The professionals at José Eber

are at your service.

 1   Kézzel festett ovális nyaklánc és gyûrû // Hand-painted oval necklace and ring 

/// Michal Negrin    2   Bohó stílusú színes fülbevaló és nyaklánc // Colorful earrings 

and necklace in boho style /// Michal Negrin    3   Designer flamingós ékszer szett 

fülbevalóval és nyaklánccal  // Designer jewellery set with flamingos /// Michal Negrin   

 4   Virágmintás kimonó rojtokkal  // Floral printed kimono with fringes /// Michal Negrin

 5   Elegáns fekete peplumos felsô // Elegant black peplum top /// Michal Negrin

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Nehezen ismeri ki magát a Budapest Airport területén?  
Nem találja a megfelelô boltot? 
Segítünk!

Kellemes vásárlást, és jó étvágyat kívánunk!
We wish you a pleasant shopping and dining experience! 

Not familiar with Budapest Airport?  
Unable to find the shop you are looking for? Let us help you!

Keresse meg térképünkön kedvenc üzleteit, 
és vásároljon kényelmesen!

Find your favorite outlets on the map and  
shop conveniently. 

Ha a vásárlás alatt megéhezett, látogasson el az emeleten 
található SkyCourtra és válogasson kedvére széles 
étterem és kávézó kínálatunkból, töltse fel magát 
egy finom turmixxal vagy egy ízletes szendviccsel!

If shopping made you hungry, visit the FoodCourt on the 
mezzanine. Feel free to choose from the wide range 
of restaurants and coffee shops and have a tasty 
sandwich or a fresh juice. 

A szinteken külön jelöltük az éttermek és az üzletek  
listáját, hogy még könnyebben tudjon tájékozódni.

You can find the lists of shops and restaurants separately 
on each level, to make it easier to navigate.

Reptéri észrevételeit várjuk a velemeny@bud.hu email címen.
We will be glad to read your feedback about the airport at feedback@bud.hu

 1   Ultrox thermal mask  // Ultrox thermal mask  ///  Gratiae    2   Ultrox szérum  // Ultrox 

serum  ///  Gratiae   3   Frissítõ arclemosó gél  //  Renewing peeling gel  ///  Gratie    4   

Szemcsepp  //  Eye treatment fluid  ///  Gratiae    5   Szemkrém  //  Eye treatment cream 

 ///  Gratie   

1. 

3. 

2. 

4. 

5. 
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