Jak do nas trafić?
Pomiechówek
Stanisławowo 10B, 05-180 Pomiechówek
e-mail: biuro@solidparking.pl
www.solidparking.pl
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Stanisławowo

Wskazówki dojazdu.
Nasz parking posiada bardzo dobrą lokalizację i dogodne warunki dojazdu (bezpośrednio przy drodze krajowej nr 62 w miejscowości Stanisławowo.
W celu jednak zapewnienia Państwu spokojnej podróży i jak największego komfortu, poniżej zamieszamy dodatkowe wskazówki dojazdu do naszego parkingu.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 531 180 180
Trasą nr 7 od strony Bydgoszczy, Gdańska ,Olsztyna, Płocka, Torunia, Włocławka
Jadąc drogą nr 7 w kierunku Warszawy należy zjechać z trasy w prawo na Nowy Dwór Mazowiecki, na trasę nr 62 (zjazd na wysokości stacji benzynowej STATOIL). Następnie na końcu
zjazdu skręcić w lewo na wiadukt. Po przejechaniu ok 3 km na pierwszym skrzyżowaniu należy skręcić w lewo na kierunek Serock trasa nr 62 (na skrzyżowaniu po prawej będzie
restauracja Borodino / po lewej stacja benzynowa BLISKA). Po skręceniu należy jechać cały czas prosto, po ok. 1,5 km mijając niestrzeżony przejazd kolejowy, następnie wulkanizację (po
prawej stronie przy skrzyżowaniu) od której w odległości 200 metrów po prawej stronie znajduje się nasz parking – białe ogrodzenie, flagi oraz tablica reklamowa SOLID PARKING
(zjazd pomiędzy żółtymi barierkami ochronnymi oddzielającymi chodnik od drogi). W oddali widać łuk drogi w lewo, przed którym znajdują się po obu stronach składy budowlane.
Trasą nr 62 dla jadących z Białegostoku, Ełku, Łomży, Ostrołęki, Suwałk
Kierując się drogą na Nowy Dwór Mazowiecki mijamy przejazd kolejowy w Pomiechówku, następnie most po przejechaniu którego należy jechać prosto. Za ok 1,5 km na długim łuku w
prawo należy zwolnić (miejscowość Stanisławowo), nasz parking znajduje się tuz za nim po lewej stronie (tuż za składem budowlanym po lewej stronie) – białe ogrodzenie, flagi oraz
tablica reklamowa SOLID PARKING (zjazd pomiędzy żółtymi barierkami ochronnymi oddzielającymi chodnik od drogi).
UWAGA! dla wszystkich jadących od strony Warszawy, w związku z korkami na trasie nr 7 sugerujemy wybrać objazd od strony ul. Modlińskiej następnie kierować się na na
Legionowo, Dębę, Pomiechówek (drogą nr 62).
Trasą nr 7 przez Warszawę i Łomianki
Należy kierować się na trasą nr 7 w stronę Gdańska – droga prowadzi przez m.in. przez Łomianki oraz Czosnów. Następnie w Czosnowie droga zmienia się w trasę S7. Jadąc cały czas
prosto po 9 km przejeżdżamy most na Wiśle, po minięciu którego należy zjechać pierwszym zjazdem w prawo, na trasę nr 62. Następnie po ok 3 – 4 km jazdy na skręcamy w lewo na
kierunek Serock trasa nr 62 (na skrzyżowaniu po prawej restauracja Borodino / po lewej stacja benzynowa BLISKA). Po skręceniu należy jechać cały czasu prosto, po ok. 1,5 km mijając
niestrzeżony przejazd kolejowy, następnie wulkanizację (po prawej stronie przy skrzyżowaniu) od której w odległości 200 metrów po prawej stronie znajduje się nasz parking – białe
ogrodzenie, flagi oraz tablica reklamowa SOLID PARKING (zjazd pomiędzy żółtymi barierkami ochronnymi oddzielającymi chodnik od drogi). W oddali widać łuk drogi w lewo, przed
którym znajdują się po obu stronach składy budowlane.

Trasą nr 61 od strony Warszawa - Praga (ul. Modlińską)
Jadąc ulicą Modlińską należy w Jabłonnej skręcić na Nowy Dwór Mazowiecki na trasę nr 630. W. Dojeżdżamy do Nowego Dworu Mazowieckiego, mijamy salon Fiata i stację BP.
Następnie po ok 2-3 km skręcamy w prawo na trasę nr 85 (drogowskaz na Płock), przejeżdżamy most na rzece Narew. Na rondzie za mostem jedziemy prosto, następnie po 500 m, na
dużym skrzyżowaniu skręcamy w prawo na kierunek Serock na trasę nr 62 (na skrzyżowaniu po lewej będzie restauracja Borodino). Po skręceniu należy jechać cały czasu prosto, po ok.
1,5 km mijając niestrzeżony przejazd kolejowy, następnie wulkanizację (po prawej stronie przy skrzyżowaniu) od której w odległości 200 metrów po prawej stronie znajduje się nasz
parking – białe ogrodzenie, flagi oraz tablica reklamowa SOLID PARKING (zjazd pomiędzy żółtymi barierkami ochronnymi oddzielającymi chodnik od drogi). W oddali widać łuk drogi w
lewo, przed którym znajdują się po obu stronach składy budowlane.
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