
BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  

  

BUDAVÁRI SIKLÓ, ZUGLIGETI LIBEGŐ, BUDAPESTI SÉTAJÁRAT JEGYÁRAK  

  

Sikló jegyek 

Menetjegy   
  1 200 400.- Ft   

Retúrjegy   

  1 8002 000.- 

Ft  

Gyermekjegy   3-14 éves korig *  
700.- Ft  

Gyermek retúrjegy    3-14 éves korig *  
1  100.- Ft  

Csoportos menetjegy   10 fő felett 15 18 éves korig **  700.  Ft 

Csoportos retúrjegy  10 fő felett 15 18 éves korig ** 1 100.  Ft 

 

A feltüntetett árak az áfát tartalmazzák.  

*  3. életév betöltésétől a 15. életév betöltését megelőző napig 

 ** 15. életév betöltésétől a 19. életév betöltését megelőző napig  

A Budavári Sikló használata 3 éves kor alatt díjmentes.   

Nyugdíjas és egyéb utazási kedvezmény nem vehető igénybe.  

  

Kutya szállításához teljes árú menetjegy váltása szükséges, továbbá pórázon és szájkosárral, tiszta 

állapotban szállítható. Kisállat a kézipoggyász méretét meg nem haladó, zárt szállítóeszközben 

díjmentesen szállítható.  

  

Libegő jegyek  

Felnőttjegy                                                                                                   
  10001 200.- Ft   

Gyermekjegy  
3-18 éves korig *  600.- Ft  

Felnőtt retúrjegy                                                                                          
1 400 600.- Ft  

Gyermek retúrjegy   3-18 éves korig *  
800.- Ft  

    

 

A feltüntetett árak az áfát tartalmazzák.  

*  3. életév betöltésétől a 19. életév betöltését megelőző napig  

     



A Zugligeti Libegő használata 3 éves kor alatt díjmentes.   

  

Nyugdíjas és egyéb utazási kedvezmény nem vehető igénybe.  

  

Kutya  /és kisállat/ csak hordozótáskában szállítható, teljes árú menetjegy megváltásával.  

  

Társaságunk a Zugligeti Libegőnél és a Budavári Siklónál bizonyos időszakokban meghatározott 

személyek számára kedvezményt biztosíthat, melyet a BKV Zrt. honlapján tesz közzé.      

Budapesti Sétajárat jegyek  

 Felnőttjegy                                                                                                    600.  Ft 

Gyermekjegy 3 14 éves korig * 300.  Ft 

 

* 3. életév betöltésétől a 15. életév betöltését megelőző napig. 

   

A feltüntetett árak az áfát tartalmazzák. 

  

A Budapesti Sétajárat használata 3 éves kor alatt díjmentes.  

Nyugdíjas és egyéb utazási kedvezmény nem vehető igénybe. 

 

Kutya szállításához teljes árú menetjegy váltása szükséges, továbbá pórázon és szájkosárral, tiszta 

állapotban szállítható. Kisállat a kézipoggyász méretét meg nem haladó, zárt szállítóeszközben 

díjmentesen szállítható. 

A Budapesti Sétajáratra vonatkozó jegyek az Üzletszabályzat III.5.9. pontjában foglaltak szerint 

érvényesek.  

 

 

További aktuális információk a www.bkv.hu www.bkv.hu honlapon, a Turisztika alkönyvtárban 

található szolgáltatásoknál olvashatók.  

http://www.bkv.hu/
http://www.bkv.hu/

