Věra Vítková - AMI penzion u BVV v Brně
Hroznová 67
603 00 Brno
Máme provoz nonstop!

recepce: 00420 / 543 241 256
recepce: 00420 / 723 444 974
e-mail: rezervace@amipenzion.cz
http://www.amipenzion.cz

AMI penzion se nachází v městské části Brno-střed a je velmi dobře dostupný při cestě
autem z dálnice i městského okruhu. Dostupnost hromadnou dopravou je nadstandartní a zajišťuje
snadné a rychlé cestování do všech městských částí včetně nočních linek.
Více informací o veřejné dopravě v Brně na www.dpmb.cz
☺Tip pro Vás: Využijte našich služeb a my Vám zajistíme dopravu vozem. Více na našich
stránkách v sekci Transfery. Přesnou cenu Vám sdělíme předem.
Např. cesta do centra (např. Hl.nádraží) Vás vyjde na 100,- Kč.

Příjezd z dálnice D1-exit 190:
Příjezd z dálnice D1 k penzionu je velmi rychlý, ale je nutné mít vytisknutý tento plánek
příjezdu a pokud máte možnost mít i mapu nebo navigaci, využijte jí. Pokud přesto nastane problém
a špatně odbočíte, doporučujeme Vám zavolat na penzion, kde Vám rádi poradíme. Věnujte
zvýšenou opatrnost mimoúrovňové křižovatce Hlinky-Bauerova, zde musíte odbočit správně. V tom
Vám pomůže tento plánek.
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 (7:00-23:00). 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. 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 vjezdujednosměrka. 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. Zazvoňte na zvonek.

