Dojazd do Villi Max (Stan z 1.5.2007),
ul. Chodowieckiego 3, 80-208 Gdansk, Tel. 069-4738686
Dojazd pociągiem
Najłatwiej jest jeżeli dojadą Państwo na Dworzec Główny, następnie wezmą Tramwaj
(kier.: Wrzeszcz) Nr.: 2, 6, 11 lub 13 i na drugim przystanku: Chodowieckiego wysiądą.
Stojąc przed Dworcem Głównym (plecami do głównego wejścia) proszę skierować się na
lewo i zejść schodami w dół do podziemia dworca. Następnie proszę iść krótki kawałek
prosto i następnie skręcić w lewo. Dalej idziemy cały czas prosto, aż do ruchomych
schodów i wjeżdżamy nimi na górę. Stojąc już u góry proszę skierować się lekko na
prawo i udać się schodami prowadzącymi na górę do przystanku tramwajowego.
Jeżeli pragną Państwo dotrzeć do Maxa piechotą (ok. 10-15min., na mapce zaznaczone
niebieską, przerywaną linią) idą Państwo od przystanku tramwajowego wzdłuż torów
kolejowych cały czas prosto, aż do momentu w którym droga ta złączy się z leżącym z
prawej strony mostem. Następnie trzymając się lewej strony, idą Państwo cały czas
prosto. Po drodze mijamy duże skrzyżowanie oraz otwarty niezabudowany teren leżący
po lewej stronie. Następnie proszę skręcić w lewo w ulicę Chodowieckiego.

I samochodem
Z kierunku północnego przez Gdynię i Sopot: Jadą Państwo tzw. ulicą Europy E75 aż
do Gdańska, następnie według oznaczeń w kierunku Centrum Gdańska/Dworca
Głównego. Ulica E75 nosi najpierw nazwę: ul.Grunwaldzka, dalej jednak przekształca
się w Al. Zwycięstwa. Al. Zwycięstwa jadą Państwo jeszcze ok. 2000m. W miarę jazdy
Al. Zwycięstwa ulega rozgałęzieniu. Proszę trzymać się prawej strony ulicy i wjechać w
rozgałęzienie biegnące na prawo. Po ok. 500m jazdy skręcamy na prawo w ulicę
Chodowieckiego.
Wszystkie inne kierunki: Jeżeli jadą Państwo z innych kierunków, najłatwiej będzie
jeśli udamy się najpierw do Dworca Głównego Gdańska. Przybywając z kierunku
południowego omijają Państwo Dworzec (leży on po lewej stronie ręki). Następnie jadą
Państwo według oznaczeń (w kierunku Gdyni) przez duży most, pozostawiając za sobą
tory kolejowe. Dalej jedziemy prosto i mijamy duże skrzyżowanie. Po ominięciu
skrzyżowania znajdą sią Państwo na ulicy Al. Zwycięstwa. Proszę trzymać się jej lewej
strony i następnie skręcić w pierwszą ulicę na lewo - ulicę Elizy Orzeszkowej.
Następnie po 200m jazdy proszę skęrcić ponownie na lewo w ulicę

Chodowieckiego, po ok. 150m jazdy znajdą Państwo po lewej stronie Pensjonat
Max.

Z Lotniska
Z lotniska jadą Państwo najpierw autobusem lini B (w ciągu
dnia) lub autobusem nocnym N3 (aktualnie kursuje tylko o
godz.: 00:06) do Dworca Głównego (Dworzec PKS). Następnie
proszę wziąć tramwaj Nr.: 2, 6, 11 lub 13 (kier.: Wrzeszcz) i na
drugim przystanku: Chodowieckigo wysiąść. Czas dojazdu z lotniska
do Pensjonatu Max wynosi ok. 45 min.
Koszt dojazdu Taksówką do pensjonatu wynosi ok. 40 zł. Czas
dojazdu ok. 20-30 min. Taksówki znajdą panstwo oczywiście na
postoju lotniska lub na zamówienie telefoniczne pod numerem 9686.

