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КАК ДА СТИГНА ДО АПАРТАМЕНТ БУЗЛУДЖА 58 (улица „Бузлуджа” № 58) 
 

 
 

Как да стигна до апартамента: 
 
1. Резервирайте трансфер с нас – Предлагаме бърза и сигурна транспортна услуга „от” и „до” 

летището. Наш асистент ще Ви очаква в зоната на „Пристигащи” с табела, надписана с Вашето име, и 
ще Ви отведе директно до апартамента, в който ще се настаните. Цени: кола (1-3 човека) - 18 евро / бус 
(4-8 човека) – 28 евро. Необходимо е да потвърдите услугата и да ни предоставите информация относно 
Вашия полет (номер на полет, час на кацане, авиокомпания и др.).   

 
2. Придвижване с такси – На излизане от летището ще видите стоянка с таксита, които можете да 

използвате. Бъдете внимателни с тарифите, които предлагат, както и с таксита, които се приближават 
бавно към терминала.   

 
3. Придвижване с метро – Ако сте решили самостоятелно да организирате Вашето придвижване 

до централната част на града, и разполагате с достатъчно време, единият от начините за това е с 
метрото. Метростанцията е отвън до терминала, а тази, на която трябва да слезнете е „НДК” 
(Национален дворец на културата). След като стъпите на бул. „Витоша”, вървете по него в посоката на 
НДК (голямо и разпростиращо се бяло здание) и след няколко преки ще намерите ул. „Бузлуджа”. 
Когато стигнете до хотел „Сентръл Парк”, намиращ се на ъгъла на бул. „Витоша” и ул. „Бузлуджа”, 
завийте надясно и следвайте улицата. След като пресечете първата улица – ул. „Цар Асен”, на няколко 
метро в ляво, ще намерите номер 58.  

 
4. Ако се придвижвате с кола и търсите паркинг в близост – Най-близкият платен паркинг се 

намира накрая на ул. „Верила”. Ако предпочитате закрит паркинг, можете да намерите такъв на ул. 
„Фритьоф Нансен” (под НДК). За да стигнете до него пеша трябва да прекосите градината на НДК и да 
стигнете до булеварда от другата страна. 
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