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INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
Szkolenia w SOLIDEXPERT,  Kraków 

 

ISTOTNE INFORMACJE:  

• Szkolenia odbywają się w Centrum szkoleniowym SOLIDEXPERT w Krakowie,  
ul. Gabrieli Zapolskiej 44 – Centrum Biznesu Brama Bronowicka V piętro.  

• Szkolenie rozpoczyna się o 8.00, dzień szkoleniowy trwa 8h wliczając przerwy. 
• W trakcie zajęć zapewniamy lunch, wodę, kawę, herbatę. 
• Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat. 
• Sala szkoleniowa wyposażona jest w 10 stacji roboczych DELL. 
• Plany szkoleń i regulamin dostępne są na stronie:  

https://solidexpert.com/szkolenia-solidworks/ 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 
 
ZAKWATEROWANIE – kilka przykładowych lokalizacji:  
 

• Hotel „Q” http://www.hotelqkrakow.pl/, 2 przystanki autobusowe – linie 172, 173 
• Hotel Apart  http://hotel-krakow.com.pl/hotel-apart/,  

2 przystanki autobusowe – linie 172, 173 
• Hotel Demel http://www.demel.com.pl/, 3 przystanki autobusowe – linia 704 
• Freedom Hostel http://freedomhostel.pl/, 7 przystanków autobusowych – linia 704 

 
DOJAZD: 
 

• Jeśli wybieracie się Państwo do nas pociągiem lub autobusem, można do nas dojechać 
z Dworca Gł.: autobusami MPK nr 179 lub 304 przesiadając się na przystanku Grottgera 
w autobus nr 704. Należy wtedy wysiąść na przystanku "Wesele” lub „Bronowice 
Wiadukt". 

• W przypadku dojazdu do nas samochodami, dostępne są ogólnie miejsca postojowe 
w okolicy – wzdłuż ulic Gabrieli Zapolskiej, Sołtysa Dytmara oraz Stańczyka.  
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