
Hitta till BW PLUS Business Faltom Hotell Gdynia*** 

1. Från centralstationen PKP i Gdynia,  Plac Konstytucji 1, 81-354 Gdynia
–> Hotell

Med taxi
– Via tel. 58 671 00 05 eller 58 671 97 24 eller via mobilnummer 511 007 133.

Med pendeltåg (SKM)
– På centralstationen Gdynia Główna gå till perrongen för SKM tåg. Ta SKM tåget mot Rumia 

eller Wejherowo (Aktuella tidtabeller finns på hemsidan: www.skm.pkp.pl)
– Stig av på den sjätte hållplatsen Rumia Janowo
– Gå uppför trappan och över viadukten som leder en väg över perrongen och sedan gå i 

riktning sydväst mot huvudgatan - ul. Jana III Sobieskiego
– efter det:
1) ta till vänster och gå rakt fram ca. 800 meter . Hotellet finns på vänster sida.
    eller
2) beställ en taxi, tel. 58 671 00 05 eller 58 671 97 24 eller via mobilnummer 511 007 133.

2. Från Gdańsk Lech Wałęsa flygplats ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
–> Hotell

Med taxi 
– Ta en taxi som finns direkt utanför terminal eller ring efter en taxi som samarbetar med 

hotellet via tel. 58 671 00 05 eller 58 671 97 24 eller via mobilnummer: 511 007 133.
eller

– Boka via hotellet (obs! Ska bokas i förväg) telefonnummer: 58 77 65 500.
Enkel resa till eller från flygplatsen kostar ca. 100 zloty.
Med PKM och SKM pendeltåg

– gå till PKM hållplatsen Gdański Port Lotniczy som finns direkt vid terminalen. Man kan ta sig 
till hållplatsen genom att gå över vägbron.

– Ta tåget mot
a) Gdynia Główna (Aktuella tidtabeller finns på hemsidan: www.skm.pkp.pl).
Stig av vid stationen Gdynia Główna

– På centralstationen Gdynia Główna gå till perrongen för SKM tåg. Ta SKM tåget mot Rumia 
eller Wejherowo (Aktuella tidtabeller finns på hemsidan: www.skm.pkp.pl)

– Stig av på den sjätte hållplatsen Rumia Janowo
– Gå uppför trappan och över viadukten som leder en väg över perrongen och sedan gå i 

riktning sydväst  mot huvudgatan - ul. Jana III Sobieskiego
– efter det:
      1) ta till vänster och gå rakt fram ca. 800 meter . Hotellet finns på vänster sida.

     Eller
2) beställ en taxi, tel. 58 671 00 05 eller 58 671 97 24 eller via mobilnummer 511 007 133.
b) eller Gdańsk Wrzeszcz (Det tar 25 minuter längre tid att resa med SKM tåget härifrån än 
vad det skulle från stationen Gdynia Główna men trafiken till och från flygplatsen är mer 
frekvent här). Aktuella tidtabeller finns på hemsidan:  www.skm.pkp.pl.
- Stig av vid den sjunde stationen Gdańsk Wrzeszcz
- gå över till SKM perrongen, ta SKM tåget mot Rumia eller Wejherowo (Aktuella tidtabeller 
finns på hemsidan: www.skm.pkp.pl)
- Stig av vid den 17:e stationen Rumia Janowo
- Ta trappan upp till den viadukt som finns ovanför perrongen och sedan gå i riktning sydväst 
mot Rumias huvudgata - ul. Jana III Sobieskiego.
- efter det:
1) ta till vänster och gå rakt fram ca. 800 meter. Hotellet finns på vänster sida.
    eller
2) beställ en taxi, tel. 58 671 00 05 eller 58 671 97 24 eller via mobilnummer 511 007 133.

3. Från Eugeniusz Kwiatkowski Färjeterminal 60, 81-156 Gdynia
–> Hotell
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Med taxi 
– Ta en taxi som finns direkt utanför terminal eller ring efter en taxi som samarbetar med 

hotellet via tel. 58 671 00 05 eller 58 671 97 24 eller via mobilnummer 511 007 133
Med ZKM buss och SKM pendeltåg

– gå till stationen Terminal Promowy 01 på ul. Janka Wiśniewskiego, 50 meter om terminalen i 
riktning nordväst

– Stig på buss 150 eller 104 eller 4F (Tidtabellen: www.zkmgdynia.pl)
– Stig av vid den femte hållplatsen Gdynia Dworzec Gł. PKP - Dworcowa
– På centralstationen Gdynia Główna gå till perrongen för SKM tåg. Ta SKM tåget mot Rumia 

eller Wejherowo (Aktuella tidtabeller finns på hemsidan: www.skm.pkp.pl)
– Stig av på den sjätte hållplatsen Rumia Janowo
– Gå uppför trappan och över viadukten som leder en väg över perrongen och sedan gå i 

riktning sydväst  mot huvudgatan - ul. Jana III Sobieskiego
– efter det:

1) ta till vänster och gå rakt fram ca. 800 meter . Hotellet finns på vänster sida.
       Eller
2) beställ en taxi, tel. 58 671 00 05 eller 58 671 97 24 eller via mobilnummer 511 007 133.
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