Příjezd k AMI penzionu, Hroznová 67, 603 00 Brno
Pokud nemáte možnost využít navigaci, můžete si plánek cesty vytisknout.
Telefon: 00420 / 723 444 974

Příjezd autem z dálnice D1-exit 190:
Příjezd z dálnice D1 k penzionu je velmi rychlý:
1) Z dálnice sjeďte exitem 190 směr BVV. Jedete po ulici Bítešská (jedná se o víceproudou silnici).
Za chvíli uvidíte dopravní značku Brno. Jeďte stále po víceproudé silnici a nikam neodbočujte.
2) Po pravé ruce je nákupní centrum Campus Square s mnoha butiky, restauracemi, bankomatem a
NC Tesco (7:00-22:00). Pokud si potřebujete nakoupit, můžete sjet vpravo k centru a poté se po
kruhovém objezdu vrátit zpět ve směru, kterým jedete.
3) Vjíždíte do Pisáreckého tunelu. Ihned po výjezdu z tunelu se řiďte podle bodu 4.
4) Odbočte druhým sjezdem Kohoutovice, BVV-clo. Po levé ruce je vjezd na BVV. Vy jeďte
vpravo (směr Svitavy) a na přikázaném směru odbočte vpravo na velký městský okruh.
5) Světelnou křižovatku projeďte přímo, držte se v pravém jízdním pruhu. Po pravé ruce míjíte 9.
bránu BVV.
6) Po průjezdu křižovatkou odbočte vpravo a vjíždíte na mimoúrovňovou křižovatku. Jeďte vpravo
směr Žebětín, Kohoutovice, Jundrov, Centrum. První světelnou křižovatku projeďte přímo.
7) Na následující „velké“ světelné křižovatce odbočte vpravo směr CENTRUM. Jakmile dojedete k
další světelné křižovatce, uvidíte po levé ruce ZŠ Hroznová 1. Do ulice je zákaz vjezdu jednosměrka. Jeďte proto rovno a odbočte následující možnou odbočku vlevo-ulice Lipová.
8) Jedete do kopce. První možnou odbočku odbočte vlevo-ulice Květná. Ulicí jeďte až nakonec a
odbočte vpravo do kopce. Uvidíte před sebou zeď s cedulí ulice Neumannova. Odbočte vlevo a
jeďte okolo parku stále po ulici Hroznová a na příští křižovatce u sousedního penzionu Balada,
Hroznová 37, (nejedná se o náš penzion) jeďte rovně, resp. vlevo do slepé ulice - jedete dolů z
kopce a na konci ulice najdete budovu AMI penzionu, Hroznová 67. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Příjezd MHD z autobusového nádraží Grand a Hlavního
vlakového nádraží:
Z autobusového nádraží Grand jděte směrem k Hlavnímu vlakovému nádraží, vedle kterého
jste právě projížděli autobusem. Před Vámi se objeví zastávky tramvají (ty, které jsou přímo před
Hlavním vlakovým nádražím). Přejděte k zastávce tramvaje č. 1- (kolej č. 1), je to ta nejvzdálenější
od vchodu od nádraží a nastupte do tramvaje č.1, směr Bystrc-Ečerova, cesta trvá dle jízdního řádu
14 min. Jízdenku si můžete zakoupit přímo u řidiče s přirážkou nebo v automatu na zastávce - zde
máte možnost většího výběru z různých druhů jízdenek nebo formou SMS nebo aplikaci SEJF.
Vystupte v zastávce Pisárky - vystoupíte v podchodu pod mimoúrovňovou křižovatkou.
Vyjděte vpravo po schodech na straně, kde jste vystoupili z tramvaje - vracejte se směrem, kterým
jste přijeli tramvají. Po levé ruce uvidíte budovu Základní školy Hroznová 1, podél které půjdete do
kopce. Na první křižovatce jděte rovně stále do kopce a zanedlouho uvidíte před sebou zeď s cedulí
ulice Neumannova. Odbočte vlevo a jděte okolo parku stále po ulici Hroznová a na příští křižovatce
u sousedního penzionu Balada, Hroznová 37, (nejedná se o náš penzion) jděte rovně, resp. vlevo do
slepé ulice - jdete dolů z kopce a na konci ulice najdete budovu AMI penzionu, Hroznová 67.
U zastávky Pisárky najdete „Prodej jízdních dokladů“, kde je možné zakoupit i předplatní jízdenky.

Příjezd MHD z autobusového nádraží Zvonařka:
Máte 2 možnosti, jak se k nám dostat MHD:
1) Můžete projít Galerií Vaňkovka okolo OD Tesco a tzv. Myší dírou, tj podchodem pod
Hlavním vlakovým nádražím a vyjděte za pomocí ukazatelů k tramvajové zastávce tr.č. 1 (směr
Výstaviště, Pisárky). Popis cesty je popsán viz výše.
2) Podle mapky se vydejte k zastávce autobusu č. 84 Autobusové nádraží. Nastupte do
autobusu č. 84., směr jízdy Mendlovo náměstí. Vystupte v zastávce Pisárky – projdete přes točnu
tramvají okolo prodejny jízdních dokladů DPMB k zastávce trolejbusů a autobusů poblíž přechodu.
Přejděte přes přechod pro chodce směrem k Základní škole Hroznová 1, podél které půjdete do
kopce. Cesta je popsána viz výše.

Příjezd od Výstaviště, Hlavní brány+G2:
Od Hlavní brány dojděte k zastávce tramvají č.1, směr Bystrc-Ečerova (je to ta kolej, která
je vzdálenější od Kongresového centra) a nastupte do tramvaje č.1, směr Bystrc-Ečerova. Cesta je
popsána viz výše.

Vstup G2:
Při výstupu z vchodu G2 přejděte tramvajové koleje a nastupte do tramvaje č.1, směr
Bystrc-Ečerova, dále viz výše.

Příjezd od Výstaviště, Vstup E, hotelu Voroněž, Holiday Inn:
Pokud je to možné, vyjděte vstupem G2 nebo Hlavní branou, pak postupujte jako v
případech viz. výše. Pokud to nelze, musíte si vybrat jednu ze zastávek autobusu č. 84- zastávka
Křížkovského nebo Velodrom, podle toho, které jste blíže. Obě zastávky jsou na znamení. Jeďte do
zastávky Pisárky, zde vystupte. Od zastávky autobusu č. 84 projděte okolo točny tramvají a
prodejny jízdních dokladů přes přechod pro chodce k Základní škole Hroznová 1. Dále viz výše.

Příjezd z Mendlova náměstí: Na Mendlově náměstí dojděte k zastávkám tramvají.
Přejděte k zastávce tramvaje č. 1 a nastupte do tramvaje č.1, směr Bystrc-Ečerova. Dále viz výše.

Příjezd od Právnické, Přírodovědecké a Stavební fakulty,
Konečného náměstí: Od Právnické a Přírodovědecké fakulty dojděte na Konečného
náměstí. Zde ze zastávky trolejbusů 25 a 26 (ta, která je vzdálenější Přírodovědecké fakultě a
botanické zahradě poblíž prodejny potravin) a nastupte do trolejbusu č. 25 nebo 26, směr Osová,
resp. Kamenný vrch. Vystupte v zastávce Pisárky. Pár metrů po směru jízdy uvidíte budovu
Základní školy Hroznová 1, dále viz výše.

Příjezd z Komenského náměstí, centra města:
Z Komenského náměstí (konečná zastávka) jeďte trolejbusem č. 38 do konečné zastávky Preslova.
Z konečné stanice půjdete směrem dolů z kopce ulicí Kalvodova a odbočíte doprava do ulice
Hroznová, půjdete pár desítek metrů z kopce dolů a najdete nás jako poslední dům v ulici u lesa,
viz první mapka.
Zastávka Pisárky je obsluhována spoji:
tramvaje: 1
autobusy: 44, 52, 68, 84, E56
trolejbusy: 25, 26, 37
noční rozjezdy: N95, N97, N98
Zastávka Preslova:
trolejbus 38

