Dojazd samochodem:
Sedlak & Sedlak

ul. Królowej Jadwigi 189 B
30-220 Kraków
tel. (12) 625 59 10
email: sedlak@sedlak.pl
GPS: 50.064829, 19.882368
Nasza firma znajduje się w zachodniej części Krakowa, w dzielnicy Wola Justowska.
Poniżej wskazówki dojazdowe z kierunków:
Warszawa/Kielce: proponujemy Państwu wjazd do centrum miasta Aleją 29 Listopada, następnie prosimy kierować się cały
czas prosto kolejno Aleją Słowackiego, Aleją Mickiewicza, przy krakowskich Błoniach skręcić w prawo w ulicę Focha, która
przechodzi w ul. Królowej Jadwigi. Po ok. 3 km od skrętu, po prawej stronie znajdą Państwo siedzibę naszej firmy.
Wrocław/Katowice: korzystając z autostrady A4 najwygodniej zjechać z autostrady zjazdem na lotnisko Balice. Na małym
rondzie przy lotnisku należy przejechać prosto (lotnisko będzie po prawej stronie). Następnie proszę kierować się wzdłuż
drogi, przejechać przez tory kolejowe oraz po ok. 250 metrach skręcić w lewo (znak Centrum). Po ok. 5,5 km kierując się cały
czas prosto znajdą się Państwo przy naszym budynku na Królowej Jadwigi. Numer 189B znajduje się po lewej stronie ulicy.
Rzeszów/Bochnia/Brzesko: korzystając z autostrady A4 najwygodniej zjechać zjazdem na lotnisko Balice. Na małym rondzie
przy lotnisku należy skręcić w lewo (po skręcie lotnisko będzie po prawej stronie). Następnie proszę kierować się wzdłuż
drogi, przejechać przez tory kolejowe oraz po ok. 250 metrach skręcić w lewo (znak Centrum). Po ok.5,5 km kierując się cały
czas prosto znajdą się Państwo przy naszym budynku na Królowej Jadwigi. Numer 189B znajduje się po lewej stronie ulicy.
Zakopane/Nowy Sącz: proponujemy kierować się prosto ulicą Zakopiańską, która przejdzie w ulicę Wadowicką, na rondzie
Matecznego skręcić w lewo, w ulicę Marii Konopnickiej. Następnie należy przejechać pod rondem Grunwaldzkim, później
przez most Dębnicki. Na skrzyżowaniu Alei Krasińskiego, z ul. Focha po lewej i ulicą Piłsudskiego po prawej, należy przejechać prosto i zaraz za skrzyżowaniem należy zawrócić na tzw. agrafce, oraz zająć prawy pas by skręcić w prawo w ulicę
Focha, która przejdzie w Królowej Jadwigi. Po ok. 3 km od skrętu, po prawej stronie znajdą Państwo siedzibę naszej firmy.

Parking:

najwygodniejszy parking znajduje się przy ul. Robla. Jadąc od strony centrum, z Królowej Jadwigi skręcamy w prawo, w ulicę
Robla. Następnie od razu w lewo, na końcu ulicy czekać będzie na Państwa dogodny parking oraz drugie wejście do budynku
naszej firmy. Mogą Państwo również zaparkować na ul. Królowej Jadwigi dokładnie na przeciwko budynku firmy.

