KOCHANI!!!
Jeśli zdecydowaliście się przyjechać do Nas bardzo łatwo traficie na Funcon.

PRZYJAZD POCIĄGIEM
1. Przyjedziecie na dworzec w Żywcu, będzie to peron1 lub 2.
2. W przypadku peronu 1 droga jest banalna ponieważ kierujecie się na drzwi aby przejść przez
dworzec. W przypadku peronu 2 musicie skierować się na żółte bramki.
Peron 1

Peron 2

3. Idąc dalej kierujemy się na przejście podziemne nie daleko dworca. W przypadku peronu 2
przechodzimy na peron 1 i idziemy wzdłuż niego pod pocztę, skręcamy w lewo
i kierujemy się wzdłuż kwiaciarni.
Peron 1

Peron 2

4. Przechodzimy przejściem podziemnym i już jesteśmy na miejscu. Zaraz po lewej stronie mamy
przystanek MZK a po prawej kiosk gdzie możemy zakupić bilety.
5. Cena biletu to 3,60zł / ulgowy 1,80zł.
6. Linie którymi można się dostać na teren konwentu (przystanek TECHNIKUM) to 7 i 14

PRZYJAZD SAMOCHODEM

1. Jeżeli przyjedziecie do nas od strony Bielska – Białej drogą S1 (to ta szybka ekspresowa)
traficie na rondo.
2. Na rondzie prosto (zjazd 2) na most kierunek na tablicy informacyjnej to Sucha B i Kęty.
3. Jeśli przyjdziecie tzw. Starą drogą, będziecie mieć Merkury Market po swojej lewej
łapce. Z tej pozycji będzie Was interesować zjazd 3.
4. Za mostem czeka Was kochani kolejne rondo. Tym razem zgodnie wszyscy zjeżdżamy
2 zjazdem, kierując się dalej droga skręcamy w lewo.
5. Na światłach jedziemy prosto.
6. Będziemy mieć wkrótce stację benzynową po lewej stronie i Lidla. Skręcamy w lewo na
światłach (odwiedzamy Lidla po zapasy) i kierujemy się droga do góry.
Czekają nas jakieś 2,5 km drogi do celu.

PRZYJAZD BUSEM

1. Wybierając BUS – choćby z Bielska przyjedziecie do Żywca na Dworzec Autobusowy.
2. Zaraz przy stanowiskach znajduje się poczekalnia a przy niej kiosk ruchu, gdzie możecie
zakupić bilety na MZK
3. Kilka metrów dalej znajduje się przystanek
4. Cena biletu to 3,60zł / ulgowy 1,80zł.
5. Linie którymi można się dostać na teren konwentu (przystanek TECHNIKUM) to 7 i 14

