
Jak do nas trafić z lotniska Balice:

1. Z lotniska wyjedź w stronę Krakowa, drogą biegnącą wzdłuż autostrady
2. Jadąc w stronę Krakowa wjedź na drogę E462
3. Droga E462 kończy się łącząc z drogą E77, skręć w stronę Krakowa w prawo,
jedź prosto, aż do ronda Obrońców Katynia przy motelu Krak.
4. Na rondzie można skręcić w prawo na Al. Armii Krajowej 
lub pojechać prosto ulicą Conrada.
 
Trasa przez Armii Krajowej jest krótsza, ale często
zakorkowana, w godzinach szczytu lepiej pojechać przez ul. Conrada.

Trasa przez al. Armii Krajowej
5. Jedź prosto Al. Armii Krajowej, która później przechodzi w Nawojki i Czarnowiejską.
6. Skręć w lewo w Al. Mickiewicza, która następnie przechodzi w Al. Słowackiego.
7. Aleja Słowackiego kończy się rozjazdem, na Al. 29 Listopada (wiadukt) oraz Warszawską. 
Należy pojechać w Warszawską, w prawo.

Trasa przez ulicę Conrada.
5. Jedź prosto ulicą Conrada. Ulica Conrada przechodzi w ulicę Opolską.
6. Jedź do końca ul. Opolskiej. Kończy się wiaduktem i skrzyżowaniem z Al. 29 Listopada. 
Należy skręcić w prawo na Al. 29 Listopada.
7. Jedź do końca Al. 29 Listopada, przy wiadukcie zjedź ślimakiem do ul. Warszawskiej

8. Jadąc ul. Warszawską docieramy do placu Matejki, który wychodzi na ul. Basztową.
9. Skręć w lewo w ul. Basztową i 50 metrów dalej skręcić w prawo w ul. Szpitalną. Przy ul. Szpitalnej 
znajduje się parking, na którym można zaparkować (płatny od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18).
10. Aby dotrzeć na ul.Floriańską należy z ul.Szpitalnej skręcić w prawo w ul.Pijarską, która prowadzi 
do bramy Floriańskiej, rozpoczynającej ulicę Floriańską.

Z lotniska do centrum Krakowa można dostać się również autobusem linii 292, 208 oraz 902 (nocna);
a także pociągiem podmiejskim - 250m od lotniskowego terminala T1 znajduje się przystanek 
PKP Balice. Zarówno autobus, jak i pociąg, kończą swoje trasy na Dworcu Głównym w Krakowie.
Aby trafić do nas z Dworca PKP lub PKS skorzystaj z mapki dojazdu z Dworca Głównego.


