Как да стигнете до нас /офис Изток/:
София 1113, бул.Цариградско шосе 26 (преди бившия авто сервиз ИЗТОК),
жк.Изток, бл.23, вх.1, ап.1, тел. 02/971-21-61, 873-11-79, 870-16-08
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АРБИКАС
принтери, копири, сервиз
части, консумативи
рециклиране

С градски транспорт или маршрутка :
По Цариградско шосе по посока от Орлов мост към Младост слизате на спирка
„жк.Изток“(старо име „Стари Студентски общежития“) - това е спирката след Плиска и се
пада точно преди колелото на 4-ти км. Допълнителен ориентир - от другата страна на
Цариградско е сградата на АЛФА БАНК.
Превозни средства на Софийски градски транспорт, които спират на спирка Стари
студентски общежития:
Тролей No 4, 5, 5Б, 8, 11
Автобус No 84, 280
Маршрутките, които минават по Цариградско шосе са с номера № 1, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 16,
19, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 35, 37, 47
Ако пътувате от Орлов Мост към Младост, слезте на спирка „жк.Изток“(старо име „Стари
Студентски общежития“), спирката преди спускането към кръговото движение на 4-ти
километър. Блок 23, в който се намираме, е точно зад нея, в дясно на булеварда,
буквално на 5 метра от локалното платно, а и ще видите и рекламните ни табели.
Ако пътувате от Младост към Орлов Мост, слезте на спирка „жк.Изток“(старо име „Стари
Студентски общежития“), това е спирката след изкачването към Цариградско, излизайки
от кръговото движение на 4-ти километър, пада се точно до сградата на АЛФА БАНК;
преминете ПРЕЗ ПОДЛЕЗА от другата страна на булеварда. Блок 23, в който се намираме
ние е точно зад спирката в обратна посока, буквално на 5 метра от локалното платно, а и
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ще видите и рекламните ни табели.
Ако ползвате друго превозно средство, можете да направите прехвърляне на спирка
„Хотел Плиска“. Там спират следните превозни средства от градски транспорт:
Автобуси: 76, 84, 204, 213, 214, 280, 284, 305, 306, 313, 413, 604
Тролеи : 4, 5, 5б, 8, 11
С автомобил :
Ако пътувате в автомобил от Орлов Мост към Младост, можете да влезете в локалното
платно след около 400-500 метра след кино Изток, тоест 50-100 метра преди спирка
„Стари Студентски Общежития“. Блок 23, в който се намираме, е точно зад самата спирка,
буквално на 5 метра от локалното платно, а и ще видите и рекламните ни табели.
Ако пътувате с автомобил в посока от Младост към Орлов мост по Цариградско шосе е
необходимо да минете в обратна посока, за да можете да спрете директно пред нашият
офис. За Целта е необходимо от Цариградско да отбиете в локалното платно веднага след
като подминете спирка „Хотел Плиска“ и да направите обратен завой пред Външно
Министерство, да минете под Цариградско, и отново да се включите в локалното платно
на Цариградско, но в обратна посока, както е указано на картата по-долу.

С метрото:
Ако желаете можете да ползвате метрото, като трябва да слезете на метростанция „Жолио
Кюри“. Ако е необходимо пресичате булевард Драган Цанков, както е указано на картата
по-долу, след което тръгвате по улица „Жолио Кюри“. Имате възможност да стигнете до
Цариградско, където да ползвате градски транспорт за 1 спирка по посока към Младост,
за да слезете пред нашия офис на спирка „жк.Изток“(старо име „Стари Студентски
общежития“), или ако предпочитате пеш, да завиете вдясно, както е указано на картата и
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да тръгнете по улица „Чехов“, която ще ви изведе отново до Цариградско шосе, но до
нашия офис. Общо, като време пеша от метростанция „Жолио Кюри“ до нашия офис, ако
се движите по ул „Чехов“ е около 15 минути.

Заповядайте при нас !
Очакваме Ви !
Офис „Изток“ работи за Вас:
Понеделник – Петък - от 09:00 до 18:00
Събота и Неделя - почивни дни
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Пълен списък на маршрутните таксита минаващи по бул. Цариградско шосе от
точка до точка и с интервал на движение:
Маршрутна линия 1 - Младост - Люлин5 - пътува от 6.15 до 22.05ч. интервал на
движение 10мин.
Маршрутна линия 3 - Младост4 - Люлин1,2 - пътува от 6.30 до 21.56ч. интервал на
движение 10мин.
Маршрутна линия 4 - Западен парк - Младост3 - пътува от 6.35 до 22.20ч. интервал
на движение 10мин.
Маршрутна линия 5 - с.Голяновци-Ц Гара - Студентски град - пътува от 6.35 до
21.50ч. интервал на движение 13мин.
Маршрутна линия 6 - Младост 4 - Люлин 4 - пътува от 6.30 до 22.14ч. интервал на
движение 8мин.
Маршрутна линия 9 - Надежда 3 - Дружба 2 - пътува от 6.00 до 22.26ч. интервал на
движение 11мин.
Маршрутна линия 14 - Люлин 4 - Младост 4 - пътува от 6.45 до 22.15ч. интервал на
движение 12мин.
Маршрутна линия 16 - Люлин 5 - Дружба 2 - пътува от 6.40 до 21.30ч. интервал на
движение 10мин.
Маршрутна линия 19 - Суходол - с.Бусманци - пътува от 6.00 до 22.45ч. интервал
на движение 12мин.
Маршрутна линия 21 - Бояна - Слатина - пътува от 6.20 до 21.58ч.интервал на
движение 14мин.
Маршрутна линия 23 - Люлин 1 - Студентски град - пътува от 6.25 до
21:40ч.интервал на движение 15мин.
Маршрутна линия 24 - ж.к.Овча купел - Младост 3
- пътува от 6.35 до
21:50ч.интервал на движение 10мин.
Маршрутна линия 27 - кв.Овча купел - Студентски град - пътува от 6.00 до 21:45ч.
интервал на движение 12мин.
Маршрутна линия 29 - Овча купел - Младост 2- пътува от 6.30 до 22:40ч.интервал
на движение 10мин.
Маршрутна линия 30 - Аерогара - Филиповци- пътува от 6.30 до 21:18ч. интервал
на движение 12мин.
Маршрутна линия 35 - Люлин - кв.Малка Враждебна - пътува от 6.15 до 22:30ч.
интервал на движение 12мин.
Маршрутна линия 37 - с.Лозен - кв."Гниляне" - пътува от 6.10 до 21.10ч. интервал
на движение 18мин.
Маршрутна линия 47 - ж.к."Захарна ф-ка" - р-н "Панчарево" - пътува от 6.30 до
21.35ч. интервал на движение 15мин.
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