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INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Szkolenia w SOLIDEXPERT, Warszawa 

ISTOTNE INFORMACJE:  

• Szkolenia odbywają się w Centrum szkoleniowym SOLIDEXPERT w Warszawie,  

Green House, ul. Hankiewicza 2, (klatka B, piętro II). 

• Szkolenia rozpoczyna się o godz. 8.00, dzień szkoleniowy trwa 8h wliczając przerwy. 

• W trakcie zajęć zapewniamy lunch, wodę, kawę, herbatę. 

• Na zakończenie każdy uczestnik otrzymuje podręcznik oraz imienny certyfikat. 

• Sala szkoleniowa wyposażona jest w 7 stacji roboczych DELL. 

• Plany szkoleń i regulamin dostępne są na stronie:  

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

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

 

ZAKWATEROWANIE – kilka przykładowych lokalizacji:  

 

• Hotel Ibis Warszawa Reduta – 1-2 przystanki autobusowe (linie 136, 186, 191) 

      http://www.ibis.com/pl/hotel-7125-ibis-warszawa-reduta/index.shtml 

• Hotel Mercure Warszawa Airport – 4 przystanki tramwajowe (linie 7, 9, 15) 

http://mercure-warszawa-airport.hotel-warsaw.net/pl/ 

• Hotel Campanile VARSOVIE WARSZAWA – 5-6 przystanków tramwajowych (linie 1, 9) 

https://www.campanile.com/pl/hotels/campanile-varsovie-warszawa 

• Hotel Golden Tulip Warsaw Centre – 5-6 przystanków tramwajowych (linie 1, 9) 

http://www.goldentulipwarsawcentre.com/pl 

• Hotel Premiere Classe Warszawa – 5-6 przystanków tramwajowych (linie 7, 9) 

https://www.premiereclasse.com/pl/hotels/premiere-classe-varsovie-warszawa 

 

DOJAZD: 

 

• Jeśli wybieracie się Państwo do nas pociągiem lub autobusem, można do nas dojechać z 

Dworca Zachodniego (od strony Alei Jerozolimskich – przystanek „DW. Zachodni 1”) 

autobusami ZTM nr 154, 172, należy wtedy wysiąść na przystanku „Bitwy Warszawskiej 

1920 r. 02” (linia 154) albo „Banacha 02” (linia 172). 

• Jeśli wybieracie się Państwo do nas samochodem, informujemy, że w okolicy naszego 

centrum szkoleniowego obowiązuje płatna strefa parkowania. Na mapce poniżej, na 

https://solidexpert.com/szkolenia-solidworks/
http://www.ibis.com/pl/hotel-7125-ibis-warszawa-reduta/index.shtml
http://mercure-warszawa-airport.hotel-warsaw.net/pl/
https://www.campanile.com/pl/hotels/campanile-varsovie-warszawa
http://www.goldentulipwarsawcentre.com/pl
https://www.premiereclasse.com/pl/hotels/premiere-classe-varsovie-warszawa


 
 

SOLIDEXPERT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia 

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000709694, NIP nr 6772380230. Treść tego dokumentu  jest poufna i prawnie chroniona. 

Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, 

rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne. 

Autoryzowany 

Dystrybutor 

Rozwiązań 

SOLIDWORKS 

HCL 

MICROSOFT 

DELL EMC 

żółto zaznaczone zostały ulice, a na czerwono strefy, w których parking dostępny jest 

wyłącznie dla mieszkańców. Istnieje również możliwość skorzystania z płatnego parkingu 

przy Hali Banacha (http://halebanacha.pl/). 

• W razie dodatkowych pytań lub problemów z dojazdem prosimy o kontakt: tel. +48 22 

487 53 39. 

 

         Zespół SOLIDEXPERT 

 

http://halebanacha.pl/

