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Unnamed Road verkennen

3 u. 2 min.
267 km

via M1
3 u. 2 min. zonder verkeer

 Op deze route moet je tol betalen.
 Op deze route passeer je een landsgrens.

Restaurants Hotels TankstationsParkeerplaatsen Meer

Auto 267 km, 3 u. 2 min.Wenen, Oostenrijk naar Unnamed Road,
Mogyoród, 2146 Hongarije

Routebeschrijving Via M0 naar F1Oranjecamping 
“The Flying Dutch Max” vanaf autosnelweg M3

Vlak voor Budapest (rijdende op de E60 ofwel M1)heb je afslag M0 (rondweg 3 baans 
rondom Budapest) Deze volg je gedurende +/- 35 km. Je kan ook opteren voor de route 

door de stad maar zeker in de spits (08:00-10:00 en 16:00-18:00) erg druk maar wel mooi.
Kies je voor de optie stad dan via uiteindelijk de autosnelweg M3 rijden naar afslag 19 

Mogyoród-HUNGARORING.
Komende vanaf de autosnelweg M0 afslag nemen M3 richting Nyiregyhazá-Mogyoród. 

Hierna 1e afslag (19) nemen Mogyorod-HUNGARORING circuit. 
In de verte zie je de nieuwe sculptuur van de Hungaroring (verlicht ’s avonds). 

Op de rotonde rechtdoor rijden (2e afslag) en volg de borden MOGYOROD-
HUNGARORING-AQUAPARK. Deze bochtige weg volgen ongeveer 2km. Op de kruising 
rechtdoor rijden, (niet Hungaroring volgen! volg de borden Aquaréna of Aquapark) na 

100m rechtsaf slaan. Na 200 meter rechtdoor zichtbaar Camping Ring, hier bochtige weg 
links omhoog rijden volgen richting Aquaréna (linkerzijde zichtbaar) Rechts zie je de 

Hungaroring. Weg volgen omhoog rijden tot helemaal boven (camping Silverpoint), hier 
op de kruising rechtsaf (2 wegen, asfalt en zandweg).  Asfaltweg is éénrichtingsverkeer 

en verboden in te rijden vanaf donderdag, zandweg (linkerkant) is wel toegestaan. 
Doorrijden tot einde, rechts zichtbaar parkeerplaatsen. Links ligt de camping, 

doorrijden tot aan security, voertuig parkeren. Campingterrein is aangegeven met grote 
doeken met erop F1 Oranjeclub Max33. Indien je aan de kruising per ongeluk toch rechts 
omhoog rijdt richting circuit dan door blijven rijden langs het circuit, ook deze weg gaat 

naar de camping. De weg heeft een aantal bochten, blijven doorrijden tot aan Zengö 
camping (linkerkant). Langs deze camping rijden, scherpe bocht naar links. 250 meter 

verder langs deze verharde weg ligt de F1 Oranjecamping 
(aanduiding F1 Oranjeclub Max33) 


