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Wskazówki dojazdu:
Adres parkingu: ul. Gen. Ignacego Ledóchowskiego 153, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki, dzielnica: Twierdza Modlin
GPS parkingu: N 52° 26' 28. 40", E 20° 40' 28. 60"
Sugerujemy ominąć zakorkowaną w godzinach szczytu* Warszawę jadąc z:
1. Białej Podlaski, Siedlec wybierając drogę przez Węgrów, Łochów, Wyszków nadrabiając 15 km
2. Lublina wybierając drogę przez Siedlce, Wyszków, Serock nadrabiając ok. 64 km
3. Rzeszowa - Radomia wybierając droge przez Grójec, Mszczonów, Radziejowice, Grodzisk Mazowiecki, Błonie
nadrabiając 7 km
4. Kierunku Rawy Mazowieckiej wybierając drogę przez Mszczonów, Radziejowce, Grodzisk Maz, Błonie zaoszczędzamy
ok. 21 km
5. Łodzi autostradą A2 na wysokości Grodziska Maz. wybierając drogę przez Błonie, Leszno na Nowy Dwór Maz.
oszczędzamy ok. 22 km
* godziny szczytu
7:00-9:00 - wjazd do i przejazd przez Warszawę
15:30-19:00 - przejazd przez Warszawę i wyjazd
Jak dojechać do nas od strony Warszawy przez Łomianki
Kierują się Państwo w stronę Gdańska trasą nr 7, po drodze mijamy Łomianki, Czosnów. W Czosnowie trasa zmienia się w
trasę szybkiego ruchu S7 - jedziemy prosto ok. 9 km zwrając uwagę na znaki kierujące na "Lotnisko Warszawa Modlin".
Następnie za mostem na rzece Wisła skręcamy w prawo na Nowy Dwór Mazowiecki trasa nr 62 - jedziemy prosto. Po
minięciu skrzyżowania ze światłami skręcamy w pierwszą drogę w prawo, a następnie po 100 metrach w pierwszą ulicę w
lewo ( Gen. J. Bema), która w lewo po łuku przechodzi w ul. Chrzanowskiego. Ulicą Chrzanowskiego prosimy jechać prosto
650 m. Nasz parking znajduje się po lewej stronie.
Jak dojechać do nas od strony Warszawa - Praga ul. Modlińską przez Jabłonną
W Warszawie kierują się Państwo na ulicę Modlińską trasa 61. W Jabłonnej skręcamy w lewo na Nowy Dwór Mazowiecki
na trasę 630. Jedziemy ok. 17 km prosto , w Nowym Dworze Mazowieckim po drodze mijamy po prawej stację benzynową
BP, następnie skręcamy w drugą ulicę/drogę w prawo na Płock trasa 85, po skręcie jedziemy prosto - mijamy pierwsze
duże rondo, następnie przejeżdżamy przez most na rzece Narew. Za mostem na Narwi na rondzie skręcamy w lewo w
ulicę Chłodnia, która przechodzi w ulicę Gen. Ignacego Ledóchowskiego. Nastepnie jedziemy ok. 1500 metrów. Nasz
parking znajduje się po prawej stronie.
Jak dojechać do nas od strony Torunia - Gdańska - Płońska
Kierują się Państwo w stronę Warszawy trasą nr 7, po prawej stronie na wysokości stacji benzynowej Statoil skręcamy w
prawo na Nowy Dwór Mazowiecki trasa nr 62 - jedziemy prosto ok. 1,7 km. Po minięciu skrzyżowania ze światłami
skręcamy w pierwszą ulicę w prawo za ogródkami działkowymi, a następnie po 100 metrach pierwszą ulicę w lewo ( Gen.
J. Bema ). Po minięciu cmentarza ulica skręca po łuku lekko w lewo i przechodzi w ul. Chrzanowskiego. Jedź ulicą
Chrzanowskiego 650 metrów. Nasz parking znajduje się po lewej stronie.
Jak dojechać do nas od strony Suwałk - Ełku - Białystoku
Po drodze w Serocku skręcamy w prawo na Nowy Dwór Mazowiecki trasa nr 62 i jedziemy 28 km prosto. W Nowym
Dworze Mazowieckim na skrzyżowaniu w kształcie litery "T" skręcamy w lewo na Warszawę droga 85, po przejechaniu 700
metrów na rondzie przed mostem skręcamy w prawo w ulicę Chłodnia, która przechodzi w ul. Gen. I. Ledóchowskiego.
Proszę jechać ok 1500 m. prosto. Parking Alcatraz Modlin znajduje się po prawej stronie. Prosimy zwrócić po drodze na
znaki kierujące na Lotnisko Modlin.
Jak dojechać do nas od strony Grodziska Mazowieckiego, Błonia
W Grodzisku kierują się Państwo na Błonie trasa 579. W Błoniu na światłach skręcamy w lewo na Poznań, a po 200
metrach w prawo na Kazuń Polski również droga 579 i jedziemy 7 km. W miejscowości Leszno jedziemy prosto 20 km na
Nowy Dwór Mazowiecki (579). Po przejechaniu nad drogą S7 skręcamy w lewo na Nowy Dwór Mazowiecki droga 85 po
drodze przejeżdżamy przez most na Wiśle, jedziemy prosto - mijamy duże rondo, następnie przejeżdżamy przez most na
rzece Narew, za mostem na rondzie skręcamy w lewo w ul. Chłodnia, która przechodzi w ulicę Gen. I. Ledóchowskiego.
Następnie proszę jechać 1500 m. Nasz parking znajduje się po prawej stronie.
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