PRZYSTANEK 3 - Autobusy jadące w stronę Ronda Matecznego.
Centrum Kongresowe ICE Kraków jest zlokalizowane tuż przy jednym z głównych
węzłów komunikacyjnych, w samym sercu Krakowa: na Rondzie Grunwaldzkim. Do obiektu
można dojechać samochodem zarówno z Kraków Airport, dworca PKP i PKS, a także z każdej
innej części Krakowa.
Przystanek autobusowy “Rondo Grunwaldzkie” znajduje się ok. 50 m od budynku,
jednak odległość, którą należy rzeczywiście pokonać, by dostać się do wejścia głównego to
ok. 300 m.
Na przystanku zatrzymują się między innymi autobusy linii 144, 164, 179 oraz linia
nocna 610. Pełną listę linii autobusowych i tramwajowych można znaleźć na stronie
mpk.krakow.pl w zakładce “Rozkłady”.
Z tego przystanku istnieją dwie różne drogi prowadzące do budynku. Pierwsza trasa,
choć krótsza, prowadzi przez dwa ciągi nieregularnych schodów.
Druga, alternatywna trasa, choć jest nieco dłuższa, jest znacznie prostsza do
pokonania.
Wysiadając z autobusu jadącego w stronę Ronda Matecznego cofnij się około 20
metrów, idąc wzdłuż barierek. Znajdują się one po lewej stronie chodnika. Kiedy ciąg
barierek skończy się, przejdź całkowicie na lewą stronę chodnika. Zrób to powoli i ostrożnie przez chodnik biegnie także ścieżka rowerowa.
Idź dalej trzymając się krawężnika po Twojej lewej stronie. Po około 15 metrach, przy
delikatnym łuku wchodzącym w ul. Monte Cassino krawężnik ponownie się urywa: przejdź
jeszcze raz na lewą stronę chodnika.
Znajdujesz się już na wysokości północnej ściany Centrum Kongresowego. Kieruj się
dalej naprzód, mając krawężnik po swojej lewej stronie. Po kolejnych 15 metrach dotrzesz do
pierwszego słupa reklamowego, który należy ominąć. Następnie, po lewej stronie omiń także
stojaki na rowery oraz kolejny słup reklamowy.
Około 3 metry za słupem, krawężnik ponownie się urywa. Ponownie dobij do lewej
strony chodnika. Na wysokości udźwiękowionego przejścia dla pieszych (usłyszysz je po
Twojej prawej stronie) wyczujesz, że krawężnik skręca w lewo. Ty też skręć, zostawiając
przejście za swoimi plecami.
Zaraz za zakrętem zejdź po trzech schodkach w dół. Po Twojej lewej stronie jest
ściana budynku Centrum Kongresowego. Za schodkami, znajduje się wejście do piekarni i
cukierni “Łysa Góra”. Znajduje się ona na rogu budynku. Kilka metrów dalej, we wnęce w

elewacji budynku znajduje się wejście boczne – tu odbywają się konferencje, warsztaty i inne
mniejsze wydarzenia.
By dotrzeć do wejścia głównego, które prowadzi do foyer idź dalej przed siebie,
wzdłuż ściany budynku. Końcówka tego odcinka posiada charakterystyczne metalowe płyty
w chodniku. Gdy ściana budynku skończy się, skręć w lewo. Nie trać jednak kontaktu ze
ścianą - powinna być cały czas po Twojej lewej stronie.
Po około 30 metrach znajdziesz charakterystyczną wklęsłość budynku – w
najgłębszym miejscu znajduje się wejście główne do Centrum Kongresowego ICE w Krakowie.
Do wnętrza prowadzą dwie pary drzwi obrotowych.

