
Dojazd / Lokalizacja
Telefon Hotel: +48 14 652 76 50

Telefon Restauracja: +48 781 666 676

ul. Dworska 1 (wjazd z ulicy Zgłobickiej 10)

33-113 Zgłobice

e-mail: dwor@cristalpark.pl

Lokalizacja GPS: 49°58'30.0"N 20°54'10.5"E

 49.975000 N, 20.902906 E

Uwagi dotyczące dojazdu:

Nawigacja: Adres "Dworska 1" jest adresem nowym i nie w każdej nawigacji można go znaleźć.
Dlatego sugerujemy użycie adresu Zgłobicka 10 i ten adres najlepiej wprowadzić w Nawigację.

Dojazd     od strony Krakowa DK 94:

Mijając most na rzece Dunajec po 600 metrach, tuż przed drugimi światłami znajduje się skręt w
prawo w ulicę  Zgłobicką  (kierunek "Koszyce  Małe").  Po przejechaniu  150 metrów  na wprost
widoczna jest droga wjazdowa wiodąca do naszego Dworu. Obok niej  stoi  wielki granitowy
kamień z naszym logo.

Dojazd     od strony Kielc i Rzeszowa DK 94:

Mijamy Tarnów i jedziemy w kierunku Krakowa. Z drogi DK 94 nie ma możliwości skrętu w lewo
do Zgłobic, należy więc pojechać dalej na nawrót. 100 metrów za salonem samochodowym Toyota
(po prawej) znajduje się skręt w prawo z możliwością nawrotu w kierunku Tarnowa. Po wykonaniu
nawrotu  w  odległości  200  metrów,  tuż  przed  światłami  znajduje  się  skręt  w  prawo  w  ulicę
Zgłobicką  (kierunek "Koszyce  Małe").  Po  przejechaniu  150 metrów  na wprost  widoczna jest
droga wjazdowa wiodąca do naszego Dworu. Obok niej stoi wielki granitowy kamień z naszym
logo.

Dojazd z Autostrady A4 (ok 10 km):

Zjeżdżamy na węźle "Tarnów Mościce" (488 km autostrady) kierunek "Tarnów". Jedziemy zgodnie
ze  znakami  "Tarnów"  (nowa  droga  dojazdowa  z  autostrady  jest  dopiero  projektowana).
Po przejechaniu mostu na rzece "Dunajec" po około 800 metrach na rondzie skręcamy w prawo (w
ulicę Chemiczną).  Po 500 metrach na skrzyżowaniu obok kościoła  skręcamy w prawo w ulicę
Zbylitowską. Jedziemy tą drogą około 3 km aż do drogi DK 94 w kierunku Krakowa. Zgłobice są
po przeciwnej stronie drogi, ale nie ma możliwości przecięcia prosto skrzyżowania, należy więc
pojechać 300 metrów w kierunku Krakowa na nawrót. 100 metrów za salonem samochodowym
Toyota (po prawej) znajduje się skręt w prawo z możliwością nawrotu w kierunku Tarnowa. Po
wykonaniu nawrotu w odległości 200 metrów, tuż przed światłami znajduje się skręt w prawo w
ulicę Zgłobicką (kierunek "Koszyce Małe"). Po przejechaniu 150 metrów na wprost widoczna jest
droga wjazdowa wiodąca do naszego Dworu. Obok niej stoi wielki granitowy kamień z naszym
logo.

Istnieje także droga alternatywna z pominięciem Tarnowa. Nieco dłuższa, ale szybsza zwłaszcza
w godzinach szczytu.  Poz zjeździe  z  autostrady należy kierować się  na drogę 975 w kierunku
miejscowości Wojnicz. Obok Wojnicza zjechać w lewo na drogę DK 94 (kierunek Rzeszów). Po
przejechaniu rzeki „Dunajec” po 500 metrach skręć w prawo w ulicę Zgłobicką (kierunek "Koszyce
Małe"). Po przejechaniu 150 metrów na wprost widoczna jest droga wjazdowa (ulica Dworska)
wiodąca do naszego Dworu. Obok niej stoi wielki granitowy kamień z naszym logo.
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