
 

PRZYSTANEK 4 - Autobusy jadące w stronę Mostu Dębnickiego 
 

Przystanek autobusowy „Rondo Grunwaldzkie” znajduje się około 150 metrów od 

Centrum Kongresowego. Jeżdżą tam między innymi autobusy linii 144, 164, 179 czy 503. 

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

zakładce “Rozkłady”. 

Wysiadając z autobusu jadącego w stronę Mostu Dębnickiego należy cofnąć się ok. 15 

metrów. W obniżeniu terenu, po Twojej prawej stronie znajduje się trzyetapowe, 

udźwiękowione przejście dla pieszych.  

Na tym przejściu nie ma pasów integracyjnych ani przycisków przyzywowych. Kiedy 

więc usłyszysz sygnał zielonego światła, przejdź przez pierwsze przejście dla pieszych. 

Znajdziesz się na wysepce pomiędzy dwoma pasami ruchu. Po Twojej prawej stronie znajdują 

się barierki: z dołu możesz usłyszeć wjeżdżające oraz wyjeżdżające z tunelu samochody. 

Drugie przejście znajduje się na wprost Ciebie, około 15 metrów dalej. Kiedy przez nie 

przejdziesz, trzymaj się lewej strony chodnika, sąsiadującej z ulicą. Po kilku metrach, zaraz za 

łukiem, znajdziesz kolejne obniżenie w chodniku.  

To jedno z trzech przejść prowadzących przez ulicę Monte Cassino. Przejścia 

przedzielone są wybrukowaną wyspą. Wszystkie znajdują się w jednej linii, wystarczy więc 

kierować się na wprost. Przejścia nie posiadają pasów integracyjnych. Są natomiast 

udźwiękowione, a po lewej stronie znajdują się przyciski przyzywowe zielonego światła.  

Najpierw należy więc przejść przez ulicę Monte Cassino. Idąc dalej na wprost, po 

około 4 metrach drogę przecinają tory tramwajowe - znajduje się tu udźwiękowione 

przejście dla pieszych przez które należy przejść.  

Po około 5 metrach, w obniżeniu chodnika znajduje się kolejne, ostatnie z trzech 

przejść, które należy pokonać. 

Będąc już po drugiej stronie ulicy Monte Cassino, najlepiej dotrzeć do krawężnika na 

wprost. 

Znajdujesz się na wysokości północnej ściany Centrum Kongresowego. Kieruj się w 

prawo, mając krawężnik po swojej lewej stronie. Po około 15 metrach dotrzesz do 

pierwszego słupa reklamowego, który należy ominąć. Następnie, po lewej stronie omiń także 

stojaki na rowery oraz kolejny słup reklamowy.  



Około 2 metry za słupem, krawężnik ponownie się urywa. Jeszcze raz dobij do lewej 

strony chodnika. Na wysokości udźwiękowionego przejścia dla pieszych (usłyszysz je po 

prawej stronie) wyczujesz, że krawężnik skręca w lewo - Ty też skręć.  

Zaraz za zakrętem zejdź po trzech schodkach w dół. Po Twojej lewej stronie jest 

ściana budynku Centrum Kongresowego. Zaraz za schodkami, znajduje się wejście do 

piekarni i cukierni “Łysa Góra”. 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. 

 

 

 


