Hotel Campanile Katowice
ma bardzo łatwy dojazd
komunikacją miejską
Z dworca PKP Katowice (przystanek przy placu
i ul. Andrzeja z tyłu dworca) – dojadą Państwo do
naszego hotelu linią 910 w kier. Centrum
Handlowego Trzy Stawy. Należy wysiąść na przystanku „Osiedle Paderewskiego Pomnik” przy
sklepie Praktiker i Lidl. Z tego przystanku należy wrócić się piechotą 70 metrów i skręcić w lewo, w
kierunku restauracji Mc Donald’s, przy której znajduje się Hotel Campanile.
Z dworca autobusowego PKS (przystanek ul. Sokolska) – dojadą Państwo linią 674.
Wysiadamy analogicznie jak powyżej.
Nieco wcześniej (ok. 350 metrów przed hotelem, blisko Biblioteki Śląskiej) znajduje się przystanek
komunikacji miejskiej "Osiedle Paderewskiego Powstańców", na którym zatrzymują się
autobusy KZK GOP linii: 51, 110, 672, 674, 910, 940.
Wyszukiwarki połączeń KZK GOP w aglomeracji śląskiej:
http://rozklady.kzkgop.pl/kzkgo/index.php?co=rozklady
http://gop.jakdojade.pl/

Hotel Campanile Katowice
Autostrada A4
szybki dojazd samochodem,
bez korków
Usytuowanie hotelu przy autostradzie A4 pozwala na
łatwy dojazd samochodem, bez konieczności
krążenia po ścisłym centrum Katowic.
Dla gości zmotoryzowanych przygotowaliśmy
monitorowane miejsca parkingowe.
Jadąc autostradą A4 od strony Krakowa należy zjechać na węźle Murckowska (droga nr 86
w kierunku Sosnowiec, Bielsko, Tychy), a następnie trzymać się białych tablic „Osiedle
Paderewskiego” lub „Centrum handlowe”. Następnie przed stacją BP w prawo i od razu w lewo
– przez stację można wjechać do Hotelu Campanile.
Jadąc autostradą A4 od strony Wrocławia – należy zjechać na zjeździe jak na Skoczów ale od
razu wybrać dalszy kierunek: Centrum (nie Skoczów!), a następnie trzymać się białych napisów
centrum handlowe. W ten sposób, przejeżdżając drogą wzdłuż Centrum handlowego 3 Stawy,
tuż za stawem skręcić w prawo i od razu w lewo w dół, w lewo pod wiadukt, a za światłami
- w pierwszą możliwą drogę w lewo. Dojadą Państwo pod Hotel Campanile, który jest dokładnie
na wysokości restauracji.
POMOC: Recepcja Campanile 24 h - tel. 32 205-50-50
Nasze www: http://www.campanile-katowice.pl/pl/dojazd

Węzeł A4 Murckowska:
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