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Megközelítés - Gyõr, Gesztenyefa u. 4

Az INNONET Innovációs és Technológiai Központ fényvisszaverõ üveg-acél függönyfalakkal tagolt fehér épülete a Gyõri
Nemzetközi Ipari Park központjában, a Gesztenyefa &ndash; Nyírfa &ndash; Juharfa utcák által határolt telken található,
fõhomlokzata nyugati tájolású. Az INNONET megközelítéséhez (M1) autópályán Budapest irányából térjen le az Ipari
Park (Gyõr) irányába a 112. km-nél, majd az Ipari Parkot jelzõ táblánál (jobb kéz felõli oldalon) soroljon ki a kanyarodó
sávba és forduljon be a Gesztenyefa utcára. Bécs felõl érkezve válassza a 115. km-nél található lehajtót Gyõr
irányába, majd hajtson tovább egyenesen a körforgalomig. A körforgalomból Bana/Bábolna irányában (2. kihajtási
lehetõség) távozva az Ipari Park bejárata a városhatár elhagyását követõen kb. 1 km múlva, bal kéz felé található.

Ha az autópálya felõl közelítve Ön elérte a városhatárt jelzõ táblát, valószínûleg túlhaladt a Park bejáratán. Ez esetben a
következõ körforgalomnál forduljon vissza. Gyõr belvárosának irányából autóval tartson Székesfehérvár (81. sz. u.)
irányába, majd a Fehérvári és József Attila u. metszéspontjában lévõ körforgalomból térjen ki Bana/Bábolna
irányába. Az Ipari Park bejárata a városhatár elhagyását követõen kb. 1 km múlva, bal kéz felé lesz.

Amennyiben tömegközlekedési eszközzel érkezik Gyõrbe, a Kisalföld Volán Zrt. helyi járatú autóbuszvonalain közelítheti meg
az Ipari Parkot. A járatok aktuális menetrendjérõl itt tájékozódhat. Amennyiben nem járt még Gyõrben, a
http://mail.map24.com/innonet oldalon útvonaltervezõ programmal is kiválaszthatja a legalkalmasabb megközelítési
lehetõséget..

Az INNONET parkolójába az ábrának megfelelõen a Nyírfa sor irányából hajthat be. Amennyiben a fõbejárat közelében
nem talál parkolóhelyet, a tömb túlsó oldalán, a Juharfa utca felõl további parkolókat talál. Az INNONET egységes
épületegyüttest alkot a Gyõri Nemzetközi Ipari Park Szolgáltatóházával. A belépéshez kérjük az ábrán jelzett bejáratot
válassza, a két épület közötti belsõ átjárás ugyanis csak korlátozottan lehetséges. Az INNONET épületének
szintenkénti belsõ alaprajzait itt érheti el. Kellemes tartózkodást kívánunk!
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