Dojazd do FINA (ul. Wałbrzyska 3/5) z Dworca Centralnego
Dworzec Centralny  Metro Centrum (kierunek Kabaty)  Metro Służew  FINA
Po wyjściu z pociągu na Dworcu Centralnym, należy kierować się do metra
. Stacja, z której będą Państwo ruszać
nazywa się Metro Centrum i NIE jest połączona z Dworcem Centralnym, aby się na nią dostać należy wyjść na poziom
zero, minąć Pałac Kultury oraz Dworzec Warszawa Śródmieście.
Przed wejściem do Metra Centrum znajdują się biletomaty. Państwa podróż metrem do siedziby FINA będzie trwała
ok. 15 minut, więc wystarczy kupić bilety 20-minutowe (1,7 zł ulgowy, 3,4 zł normalny). Kasuje się je przy bramkach
do metra. Proszę nie kupować biletów na pozostałe kursy, ponieważ otrzymają je Państwo od nas podczas rejestracji.

Do metra są dwa wejścia. Należy wybrać kierunek KABATY.

Proszę wysiąść na stacji SŁUŻEW. Następnie kierować się do wyjścia prowadzącego na ulicę Wałbrzyską – Cmentarz.

Po przejściu 350 metrów dotrą Państwo do FINY (ul. Wałbrzyska 3/5). Niech Państwa nie zmyli napis „Narodowy
Instytut Audiowizualny” na budynku. Tak nazywała się dawniej nasza instytucja.

Dojazd z FINA do START hotel ATOS (ul. Mangalia 1)
FINA  przystanek autobusowy Metro Służew 01 (kierunek Marysin)  autobus 402 (proszę wysiąść na przystanku
Tor Stegny 04 – liczba przystanków do przejechania – 4) START hotel ATOS
Wyruszając z FINA należy przejść około 350 m na przystanek autobusowy Metro Służew 01. Autobus linii 402, do
którego trzeba wsiąść, będzie jechał w kierunku przystanku Marysin. Autobus odjeżdża co 10 minut.

Trasa autobusu 402, którą będą Państwo jechać (proszę przejechać 4 przystanki i wysiąść na przystanku Tor
Stegny 04 – trasa będzie trwała około 10 min.):

Przystanek Tor Stegny dzieli od Państwa hotelu około 400 metrów. Po wyjściu z autobusu proszę się kierować do
ulicy Sobieskiego, a następnie skręcić w ulicę Mangalia, gdzie mieści się START hotel ATOS:

Dojazd z hotelu ATOS do FINA (trasa w sobotę).
Niestety w soboty linia 402 nie kursuje, zatem trasa, którą muszą Państwo przebyć będzie nieco bardziej
skomplikowana.
Proszę z hotelu kierować się na przystanek Mangalia 01, aby wsiąść do autobusu 501 (kierunek Stegny) lub 148
(kierunek Lotnisko Chopina). Należy przejechać dwa przystanki:

Proszę wysiąść na przystanku Św. Bonifacego 04, a następnie, na tym samym przystanku wsiąść w autobus 189
(kierunek os. Górczewska) i wysiąść na przystanku Wróbla 02 (trzeba przejechać sześć przystanków).

Trasa z przystanku Wróbla 02 do FINA zajmie Państwu około minuty:

