
PRZYSTANEK 1 – tramwaje jadące w stronę pętli Czerwone Maki 
 

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 Lotniska Kraków Airport, dworca PKP i PKS, a także 

z każdej innej części Krakowa. 

Najbliższy przystanek, “Rondo Grunwaldzkie” znajduje się 50 metrów od Centrum 

Kongresowego. Kursują tam tramwaje linii 18, 22, 52 oraz linia nocna - 62. Na przystanku 

zatrzymują się także niektóre linie autobusowe, między innymi autobusy linii 194 i 114. Pełną 

listę linii autobusowych i tramwajowych można znaleźć na stronie mpk.krakow.pl w zakładce 

“Rozkłady”. 

Wysiadając z tramwaju jadącego w stronę pętli Czerwone Maki należy iść około 20 

metrów w lewo. Po Twojej lewej stronie powinny znajdować się tory tramwajowe. Idź przed 

siebie aż do obniżenia chodnika, gdzie znajduje się udźwiękowione przejście przez torowisko. 

Przycisk przywołania zielonego światła umieszczony jest po prawej stronie. Przejdź przez 

tory. 

Około 3 metry dalej, na wprost, znajduje się udźwiękowione przejście przez ulicę 

Monte Cassino. Przejdź na drugą stronę. 

Równolegle do przejścia dla pieszych, po jego prawej stronie, znajduje się przejazd 

dla rowerzystów. Pas integracyjny znajduje się tu wyłącznie na chodniku po stronie Centrum 

Kongresowego. Przycisk przyzywowy zielonego światła znajduje się na słupie po prawej 

stronie. 

Po przejściu ulicy Monte Cassino najlepiej dotrzeć do krawężnika na wprost, który 

pomoże Ci w dotarciu do celu. Trzymając się biegu krawężnika, kieruj się w prawo. Niech 

krawężnik będzie cały czas po Twojej lewej stronie. Po kilku metrach wyczujesz, że krawężnik 

skręca w lewo - Ty też skręć.  

Zejdź po trzech schodkach w dół. Po Twojej lewej stronie znajduje się zachodnia 

ściana budynku Centrum Kongresowego. Zaraz za schodkami, na rogu budynku znajduje się 

wejście do piekarni i cukierni “Łysa Góra”. Kilka metrów dalej, we wnęce w elewacji budynku 

znajduje się wejście boczne do Centrum Kongresowego ICE. 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 się skończy, 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 Foyer Centrum Kongresowego ICE w 

Krakowie. Do wnętrza prowadzą dwie pary automatycznych drzwi obrotowych. 


