
 



Z LOTNISKA CHOPINA 
Autobus nr 175 do przystanku UNIWERSYTET 02 

 
Po wyjściu z autobusu cofnij się w stronę Pomnika Kopernika. Przy KFC skręć w lewo, w ulicę Oboźną. Za apartamentowcem 
skręć w prawo w ulicę Sewerynów. Po chwili ujrzysz szyld Hostelu Helvetia po prawej stronie (do przejścia ok. 500m). 
 
Z LOTNISKA W MODLINIE 

 
Z lotniska odjeżdża specjalna linia autobusowa Modlinbus. Prosimy dojechać do ostatniego przystanku przy Dworcu Centralnym, 
następnie skorzystać ze wskazówek zamieszczonych poniżej. 
 
Z DWORCA CENTRALNEGO 
Autobus nr 175 lub 128 do przystanku UNIWERSYTET 02 
 

Przystanek znajduje się naprzeciwko dworca, przy hotelu Marriott. Po wyjściu z autobusu cofnij się w stronę Pomnika Kopernika. 
Przy KFC skręć w lewo, w ulicę Oboźną. Za apartamentowcem skręć w prawo w ulicę Sewerynów. Po chwili ujrzysz szyld Hostelu 
Helvetia po prawej stronie (do przejścia ok. 500m) 
 
Z DWORCA ZACHODNIEGO 
Autobus 158 do DW. CENTRALNY 

Po dojechaniu do Dworca proszę stosować się do powyższych instrukcji. 
 
DOJAZD SAMOCHODEM 

 
Ze względu na budowę II linii metra dla ruchu samochodowego została zamknięta ulica Świętokrzyska. Do naszego hostelu można 
dojechać od strony Wisły, ulicą Tamka w górę. Prosimy nie zrażać się znakiem zakazu wjazdu – nie dotyczy on dojazdu do posesji 
znajdujących się m.in. przy ul. Sewerynów. Trasę dojazdu oznaczono szarym kolorem na załączonej mapie. 
 

Drodzy Goście Helvetia Plus, zapraszamy najpierw do hostelu na ul. Sewerynów 7, gdzie nasi recepcjoniści 
zameldują Państwa i wydadzą magnetyczne karty do części na ul. Bartoszewicza 1C. 
 
 



ABY UPEWNIĆ SIĘ, CZY DOJAZD DO HOSTELU JEST ZNANY, ZAPRASZAMY NA GOOGLE STREET VIEW  
 
https://maps.google.pl/maps/ms?msid=213111580686099012002.0004ebb45ec5fac648794&msa=0 

 
Porady: 

• Bilety komunikacji miejskiej można nabyć w kiosku lub automatach znajdujących się na przystankach, 
• Bilet jednorazowy upoważnia do jazdy jednym autobusem. Należy go skasować zaraz po wejściu do autobusu. 
• Polecamy www.jakdojade.pl dla wyszukiwania połączeń komunikacyjnych w stolicy. 

• Lepiej unikać taksówek nienależących do korporacji. Dotyczy to szczególnie okolic Dworca Centralnego. Podróż taksówką w ciągu 

dnia (jeśli nie ma korków) powinna kosztować: z Dworca Centralnego – nie więcej niż 25 zł. Z lotniska – nie więcej niż 50 zł 
• Polecamy taksówki: 
Elle Taxi (+48 22 811 11 11), 
Korpo Taxi (+48 22 561 91 00) 
Sawa Taxi (+48 22 644 44 44) 
EcoCar (123456789) 
• Nie posiadamy własnego parkingu. Mogą Państwo zaparkować samochód na ulicy, naprzeciwko hostelu, która od poniedziałku do 
piątku (8.00-18.00) należy do płatnej strefy parkowania (3zł/1h). 
• Przy ulicy Karasia (na tyłach Hostelu, na wprost Teatru Polskiego) znajduje się prywatny parking strzeżony – koszt 
doby to 98 zł. 

 

MĘCZĄ I DRĘCZĄ CIĘ/PANA/PANIĄ INNE PYTANIA? 
 

Wejdź na nasz profil na Facebooku i ożyw go z nami (https://www.facebook.com/pages/Hostel-Helvetia/48817847734).  
Zawsze tam możesz zadać Cię pytanie. 

Możesz je również wysłać na nasz e-mail (info@hostel-helvetia.pl). 

 
 

BEZPIECZNEJ PODRÓŻY I DO ZOBACZENIA W WARSZAWIE!  
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