
Dojazd  do  Hotelu Business Faltom Gdynia***

1. Dworzec główny PKP w Gdyni,  Plac Konstytucji 1, 81-354 Gdynia

–> Hotel

Dojazd Taxi
– tel. 58 671 00 05 lub 58 671 97 24 lub tel. kom. 511 007 133.

Dojazd Szybką Koleją Miejską (SKM)
– na dworcu w Gdyni Głównej przejść na peron SKM, kierunek Rumia lub Wejherowo 

(Aktualny rozkład jazdy na stronie: www.skm.pkp.pl)
– wysiąść z pociągu na szóstej stacji „Rumia Janowo”
– wejść po schodach na wiadukt, który jest nad peronem i skręcić na południowy zachód, 

w stronę głównej ulicy - ul. Jana III Sobieskiego
– następnie:

1) skręcić w lewo i iść ok. 800 metrów. Hotel będzie po lewej stronie.
    lub
2) zamówić taxi, tel. 58 671 00 05 lub 58 671 97 24 lub tel. kom. 511 007 133.

2. Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk

–> Hotel

Dojazd Taxi 
– skorzystać z taxi przy terminalu lub z taxi współpracujących z Hotelem tel. 58 671 00 05 

lub 58 671 97 24 lub tel. kom. 511 007 133.
lub

– zamówić taxi przez Hotel (konieczne wcześniejsze zgłoszenie), nr tel. 58 77 65 500.
Transfer z/na lotnisko ok. 100 zł w jedną stronę.

Dojazd Pomorską Koleją Metropolitarną (PKM) i Szybką Koleją Miejską (SKM)
– udać się na przystanek PKM „Gdańsk Port Lotniczy”, który znajduje się bezpośrednio

przy terminalu lotniska. Można dostać się do niego przez łącznik nad ulicą.
– wsiąść do pociągu, jadącego w stronę:

a) Gdyni Głównej (Aktualny rozkład jazdy na stronie: www.skm.pkp.pl).
- wysiąść na stacji „Gdynia Główna”
- przejść na peron SKM. Wsiąść do pociągu SKM, jadącego w stronę Rumi lub Wejherowa
  (Aktualny rozkład jazdy na stronie: www.skm.pkp.pl)
- wysiąść na szóstej stacji „Rumia Janowo”
- wejść po schodach na wiadukt, który jest nad peronem i skręcić na południowy zachód,
   w stronę głównej ulicy Rumi – ul. Jana III Sobieskiego.
- następnie:
1) skręcić w lewo i iść ok. 800 metrów. Hotel będzie po lewej stronie.
    lub
2) zamówić taxi, tel. 58 671 00 05 lub 58 671 97 24 lub tel. kom. 511 007 133
   
b) lub Gdańska Wrzeszcz (25 minut dłużej jedzie się pociągiem SKM, niż z Gdyni Gł., ale 
częściej są połączenia z lotniska). Aktualny rozkład jazdy na stronie: www.skm.pkp.pl.
- wysiąść na siódmej stacji „Gdańsk Wrzeszcz”
- przejść na peron SKM, tam wsiąść do pociągu SKM, jadącego w stronę Rumi
  lub Wejherowa (Aktualny rozkład jazdy na stronie: www.skm.pkp.pl)
- wysiąść na 17-stej stacji „Rumia Janowo”
- wejść po schodach na wiadukt, który jest nad peronem i skręcić na południowy zachód,
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  w stronę głównej ulicy Rumi – ul. Jana III Sobieskiego.
- następnie:
1) skręcić w lewo i iść ok. 800 metrów. Hotel będzie po lewej stronie.
    lub
2) zamówić taxi, tel. 58 671 00 05 lub 58 671 97 24 lub tel. kom. 511 007 133.

3. Terminal Promowy Eugeniusza Kwiatkowskiego 60, 81-156 Gdynia

–> Hotel

Dojazd Taxi 
– skorzystać z taxi przy terminalu lub z taxi współpracujących z Hotelem tel. 58 671 00 05 

lub 58 671 97 24 lub tel. kom. 511 007 133

Dojazd Autobusem ZKM i pociągiem SKM:
– udać się na przystanek  „Terminal Promowy 01” na ul. Janka Wiśniewskiego, 50 metrów 

na północny-zachód od terminalu
– wsiąść w autobus 150 lub 104 lub 4F (Rozkład jazdy: www.zkmgdynia.pl)
– wysiąść na piątym przystanku „Gdynia Dworzec Gł. PKP - Dworcowa”
– przejść na Dworzec SKM, potem na peron SKM, wsiąść do pociągu SKM, jadącego w 

stronę Rumi lub Wejherowa (Aktualny rozkład jazdy na stronie: www.skm.pkp.pl).
– wysiąść na szóstej stacji „Rumia Janowo”
– wejść po schodach na wiadukt, który jest nad peronem i skręcić na południowy zachód, 

w stronę głównej ulicy Rumi – ul. Jana III Sobieskiego.
– następnie:

1) skręcić w lewo i iść ok. 800 metrów. Hotel będzie po lewej stronie.
    lub
2) zamówić taxi, tel. 58 671 00 05 lub 58 671 97 24 lub tel. kom. 511 007 133.
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