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Якщо у вас виникне бажання відвідати нас, будь ласка завчасно 
зателефонуйте або напишіть нам. Ми розмовляємо українською мовою..
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З Варшави автотраса № 17.
Слідуйте об’їзною дорогою Гарволіна до повороту Гарволін-Сульбіни (поворот вправо).
 Після з’їзду з об’їзної Ви доїдете до головної дороги, поверніть ліворуч у напрямку Гарволін. 
Через 0,3 км Ви доїдете до кругового перехрестя. З перехрестя з’їдьте у другий поворот. 
Слідуйте 3,2 км через місцевості Межончка та Редуцін. Зупиніться перед дорогою з правом 
першочергового проїзду. Слідуйте прямо через дорогу з правом першочергового проїзду 
– напрямок Лонкі. Через 0,3 км знизьте швидкість  та поверніть праворуч. 
Продовжуйте рух цією дорогою. Через 2,7 км знизьте швидкість 
перед різким поворотом праворуч. До мети залишилось 0,2 км.
Мета:  Kingberry, Хенціни 60А, по лівій стороні.

З Любліна автотрасою № 17.
З об’їзної дороги Гарволіна поверніть Гарволін-Сульбіни (поворот праворуч). 
Доїжджаєте до кругового перехрестя. Перехрестя залишаєте першим поворотом. 
Слідуйте 3,2 км через місцевості Межончка та Редуцін. Зупиніться перед дорогою 
з правом першочергового проїзду. Слідуйте прямо через дорогу з правом першочергового 
проїзду – напрямок Лонкі. Через 0,3 км знизьте швидкість та поверніть праворуч. 
Продовжуйте рух цією дорогою. Через 2,7 км знизьте швидкість перед різким 
поворотом праворуч. До мети залишилось 0,2 км.
Мета:  Kingberry, Хенціни 60А, по лівій стороні.                     
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