Dojazdy
poniżej kilka informacji dotyczących komunikacji miejskiej i możliwości dojazdu na Wyspę
Sobieszewską innymi środkami komunikacji.
- na trasie Dworzec PKP Gdańsk Główny - Wyspa Sobieszewska ul. Sobieszewska kursuje
komunikacja miejska - linia 186 , której przystanek znajduje się na wprost głównego wyjścia
z dworca ( adres rozkładu jazdy: http://www.ztm.gda.pl/rozklady/rozklad-186_20140301-12.html) - przejazd trwa ok. 35 minut, odległość z przystanku autobusowego do Alma 2 to ok.
600 m
- na trasie Dworzec PKP Gdańsk Główny - Wyspa Sobieszewska ul. Sobieszewska (linia
nocna) - linia N9 (adres rozkładu jazdy: http://www.ztm.gda.pl/rozklady/linia-N9.html)
- na trasie Port Lotniczy - Gdańsk Dworzec Główny PKP kursuje linia 210 - przejazd trwa
ok. 33 minuty
- na trasie Port Lotniczy - Gdańsk Dworzec Główny PKP (linia nocna) - linia N3
Koszt biletów:
Bilety jednorazowe:

pełnopłatne ulgowe

1. Na jeden przejazd
a) na linie zwykłe

3,00

1,50

b) na linie nocne, pospieszne i specjalne

4,00

2,00

a) 1-godzinny - na linie zwykłe

3,60

1,80

b) 1-godzinny - na linie nocne, pospieszne i specjalne

4,60

2,30

c) 24-godzinny – na wszystkie linie

12,00

6,00

2. Czasowe

Adres strony internetowej ZTM Gdańsk: http://www.ztm.gda.pl
Oprócz autobusu linii 186 na Wyspę Sobieszewską dojeżdżają jeszcze 2 inne autobusy
miejskie: linie 212 i 112, które zatrzymują się przy moście pontonowym i później jadą w
drugą stronę Wyspy Sobieszewskiej, w kierunku Świbna, więc z autobusu należy wysiąść na
wyspie, przy moście pontonowym, a dalszą drogę przebyć pieszo (lub poczekać na autobus
186). Odległość od mostu do Ośrodka Alma 2 to ok. 2,5 km.
Taksówki - podaję trzy wiodące korporacje:
1. Neptun Taxi
- tel. 58 19-686
- kurs: Lotnisko - Sobieszewo - to koszt ok. 120,00 zł
- kurs: Dworzec PKP - to koszt ok. 80,00 zł
- w taksówkach tej korporacji można płacić kartą
2. Hallo Taxi
- tel. 58 19 666
- kurs: Lotnisko - Sobieszewo - to koszt ok. 120,00 zł
- kurs: Dworzec PKP - to koszt ok. 80,00 zł
- w taksówkach tej korporacji można płacić kartą
3. Dajan Taxi
- tel. 58 19 628; 58 306 00 00
- kurs: Lotnisko - Sobieszewo - to koszt ok. 120,00 zł
- kurs: Dworzec PKP - to koszt ok. 60,00 zł
Mapa dojazdu do naszego ośrodka znajduje się na stronie internetowej w zakładce kontakt adres strony: http://alma-centrum.pl/kontakt/

