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Kikapcsolódás, egy szép délutáni program a családdal, vagy egy pesti kirándulás 

alkalmával felejthetetlen élményben lesz része a Margitszigeti Bringóhintó jóvoltából. A 

kölcsönzött „hintóval” bejárhatják a Margitszigetet, gyönyörködhetnek a természet 

szépségében, és közben egy kis testmozgásban is részük lehet. 

A BRINGÓVÁR 1991-ben épült fel és szolgáltatásaink kibővültek panorámabüfével, 

ajándékbolttal és információs pulttal, valamint fagylaltozóval. 

2007 júniusától lehetőségük van vendégeinknek a sziget mindkét oldalán bringóhintók 

kölcsönzésére, de második állomásunk (a Holdudvar melletti sétányon, a Szökőkúttól 

mintegy 50 méterre) csak március 1-től november 15-ig üzemel. 

A Bringóvár megtalálható a Margitsziget északi  spiccéhez közel, 

a Hajós Alfréd sétány elején. 

Nyitva az év minden napján 8 órától sötétedésig. 

Holdudvar melletti sétányon lévő kölcsönző, a Szökőkúttól mintegy 50 méterre, csak 

március 1-től november 15-ig üzemel. 



 

Kölcsönözhető eszközök 1/2 óra 1 óra  

Bringóhintó (maximum 3 felnőtt és 2 kisgyermek részére) 

  1.980,- 2.980,- 

Családi Tandem (maximum 6 felnőtt és 2 kisgyermek részére)  

  2.980,- 4.480,- 

Elektromos bringóhintó (maximum 3 felnőtt és 2 kisgyermek részére) 

  2.980,- 4.480,-  

Picikli és Pöttöm bringóhintó (maximum 2 kisgyermek részére)  

  1.180,- 1.980,-  

Elektromos roller (maximum 1 fő részére),  

Elektromos kismotor (maximum 1 kisgyermek részére), 

Elektromos kis bringóhintó (maximum 2 kisgyermek részére) 

  1.980,- 2.980,-  

Elektromos kisautó (maximum 2 kisgyermek részére) 

  1.980,- 2.980,- 

Kerékpár 

(Az 1 órát meghaladó kölcsönzés esetén  

minden további megkezdett óra: plusz 200 Ft.)  

Kölcsönzési díj egész napra: 2.800 Ft / kerékpár   

  690,- 990,- 

 

Szakszervezetünk megállapodást kötött a Bringohintó Kkt.-vel, hogy tagságunk és azok 

családtagjai részére a kölcsönözhető eszközeiből 10% kedvezményt biztosít a 

szakszervezeti tagok, valamint azok családtagjai részére. 



Kérjük a bérléskor mutassátok be a szakszervezeti igazolványotokat, vagy a kiállított 

igazolást! 

 

 

Elérhetőségek 

Cím: 1138 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 1. 

Tel: 1 / 329 – 2073, 1 / 329 – 2746 

Fax: 1 / 329 – 2073,  

E-mail: bringo@bringohinto.hu  

Nyitvatartás 

Az év minden napján - télen is - 8 órától sötétedésig. 

(December 24-én zárva tartunk) 

 

 

 

 

 


