Как да стигнете до офис “Младост” на АРБИКАС
Адрес: София 1750, жк.Младост 1, бл.30, вх.3, партер, самостоятелен вход
Блок 30, познат като “Стрелата”, е дълга, 12 етажна сграда, на локалното на
бул.Цариградско шосе посока към Пловдив, срещу моста за Тех Парк, близо до
спирка "Тех Парк" на градски транспорт; блока на бившия Кореком;
Координати за навигация: 42.664785653697706, 23.37237124896636 - ЛИНК

С градски транспорт :
По Цариградско шосе посока от Орлов мост към Младост слизате на спирка „Тех Парк“ - това е
спирката след колелото на 4-ти км. Блока с нашият офис се намира зад спирката, а за достигнете до
самия офис, трябва да извървите около 50 метра по алеята на локалното, докато достигнете моста
на Тех парк. Офиса ни ще се намира от дясната ви страна.
Ако пътувате в обратна посока по Цариградско шосе (посока към Орлов мост), трябва да преминете
по моста на Тех Парк от другата страна на Цариградско шосе, и офисът ни ще е пред вас.
Превозни средства на градския транспорт, които спират на спирка Тех Парк са Тролей No 3, 5;
Автобус No 84, 184
С автомобил :
Ако пътувате с автомобил посока от Орлов Мост към Младост по Цариградско шосе, можете да
влезете в локалното платно на Цариградско шосе, минавайки през колелото на 4-ти километър. След
като подминете спирка “Тех Парк” на градския транспорт, ще достигнете моста на Тех Парк. Офисът
ни се намира в блока точно срещу моста, от дясната ви страна. Можете да оставите колата на
аварийки на локалното, или да влезете да паркирате пред или зад блока. По-долу ще дадем схема
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къде можете да паркирате.
Ако пътувате с автомобил в посока от Младост към Орлов мост по Цариградско шосе е
необходимо да минете в локалното в обратна посока, минавайки през колелото на 4-ти км. След като
подминете спирка “Тех Парк” на градския транспорт, ще достигнете моста на Тех Парк. Офисът ни се
намира в блока точно срещу моста, от дясната ви страна. Можете да оставите колата на аварийки на
локалното, или да влезете да паркирате пред или зад блока.
Схема къде можете да паркирате:

Офис „Младост“ работи за Вас:
Понеделник – Петък - от 09:00 до 18:00; Събота и Неделя - почивни дни

Заповядайте, очакваме Ви !
Стр. 2 От 2

