Megközelíthetőség

Közlekedés Budapestről személygépkocsival:

- M3-on (régi 3-on Hatvanig) a 21-es főút elágazásig,
- a 21-en Salgótarjánig,
- Salgótarjántól Ceredig.

Salgótarján belterületén a somoskőújfalui határ felé haladva a 21-es úton, a McDonalds után a
felüljárón áthaladva egy körforgalomba jutunk, ahonnan a 2. kijáratnál, Cered irányába kell
kijönni.

A városból kifelé haladva elmegyünk a köztemető mellett, és keresztül a Pintér-telepen.

Zagyvaróna elején az út szinte beleszalad egy gyárkéménybe (Y elágazó), ott Cered felé, balra
kell letérni.

A Csató-kút fogadó után Cered felé jobbra kell fordulni.

A kanyargós hegyi út kb. 3 km múlva közvetlenül Rónafalu alatt vezet el.(Ne tévesszen meg
senkit, hogy az eddig említett települések Salgótarjánhoz való csatolása miatt, többször "ki-be
jön-megy" Salgótarjánból, legalábbis a táblák szerint! :) Innen kb. 1 km Rónabánya. Kanyargós
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hegyi úton, az államhatárt többször érintve, kb. 7,5 km múlva érünk Ceredre.

Ceredre beérve a Négy Tó Panzió felé kell elfordulni balra a Jókai utcán. A panzió utáni
kereszteződésben balra kell fordulni, majd a következő kereszteződésben ismét balra. A Béke
utca vége jobbra fordul, az már a Rózsafa utca. Itt kell eljönni a 36-os számig. Figyelem: az
utca régi neve Rózsa Ferenc volt, néhány helyen még ez van kiírva, és a számozás sem mindig
következetes.

Nagyobb térképre váltás

Vonattal:

Ceredet Salgótarjánig lehet vonattal megközelíteni. A főváros és Salgótarján között naponta
három közvetlen gyorsvonatpár közlekedik. Hatvan és Salgótarján között sűrűbben járnak a
vonatok, így átszállással több vonat közül választhatunk.

Az utazási távolság 126 km, ennek megfelelő kell jegyet váltani.

Javasoljuk, hogy indulás előtt mindig tájékozódjanak a

MÁV salgótarjáni menetrendi felvilágosítói irodájában: 06/32-314-000,

vagy a MÁVDIREKT központi információn: 06/40-49-49-49,
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illetve a www.elvira.hu internetcímen.

Busszal:

Budapest és Salgótarján között szinte óránként közlekednek távolsági autóbuszok. Az M3-on
közlekedő buszok esetében a menetidő kb. 100 perc, a Balassagyarmaton keresztül
közlekedők esetében valamivel több. Egerből és Gyöngyösről elfogadható járatsűrűség
biztosítja a Salgótarjánba jutást, míg Miskolcról naponta két járat közlekedik.

Ceredet tömegközlekedéssel legkönnyebben a salgótarjáni autóbuszállomásról induló
buszokkal közelíthetjük meg. A menetidő Ceredig 40-45 perc.

Mindenképpen javasoljuk, hogy indulás előtt tájékozódjanak a Volán távolsági
autóbuszállomásán (Salgótarján, Vörösmarty tér 1., telefon 06-32-411-240) illetve a www.men
etrendek.hu
internetcímen.
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