1. Dac veni i cu mijloacele de transport în comun
a. Dac veni i folosind RATB
i. Dac veni i pe Calea Grivi ei
1) Dac veni i dinspre Gara de Nord cu troleibuzele 65,86,97
a) – Coborâ i la sta ia Carpa i (prima dup intersec ia
Chibrit, adic Pia a Mure )
b) – 20 metri în sensul de drum, apoi dreapta pe Soveja
c) – 50 metri, apoi stânga pe Parângului
d) – 30 metri, apoi dreapta pe Bucegi pân la cap t. Curtea
liceului va fi pe stânga !
2) Dac veni i dinspre Gara de Nord cu autobuzul 105
a) – Coborâ i la sta ia Cl bucet (prima dup R.A.R.)
b) 10 metri înainte, apoi traversa i Bulevardul Ion
Mihalache
c) Stânga, 20 metri i trece i la 1. a. ii. 1) b)
3) Dac veni i dinspre Laromet (sau de pe oseaua Chitilei, sau de
pe strada Pajurei)
a) – Coborâ i din troleibuzele 65,86, 97 sau tramvaiele
20,24, 45 la sta ia Carpa i sau autobuzul 422 (prima
dup Podul Constan a)
b) – traversa i Calea Grivi ei i trece i la 1. a. i. b)
ii. Dac veni i pe Ion Mihalache
1) Dac veni i cu autobuzul 300
a) – coborâ i la cap t
b) – continua i drumul 100 metri. În dreapta : Libr ria
Steaua, Flor rie, Caramangerie, Studioul Excelsior al
Antenei 1, apoi dreapta pe Dornei
c) 20 metri, apoi stânga pe Parângului
d) 100 metri, apoi dreapta pe Bucegi pân la cap t. Curtea
liceului va fi pe stânga !
2) Dac veni i cu tramvaiul 20,24,45
a) – coborâ i la sta ia Carpa i (prima dup intersec ia de la
Chibrit)
b) - trece i la 1. a. i. b)
3) Dac veni i cu tramvaiul 42 (din oricare sens)
a) – Coborâ i la Sta ia Cl bucet (prima dup av. Popi teanu
pe Ion Mihalache, prima dup Galilea de pe Bulevardul
Expozi iei)
b) – 30 metri înainte i trece i la 1. a. ii. 1) b)
iii. Dac veni i pe Bulevardul Expozi iei cu autobuzul 105 (de la Casa
Presei Libere)
1) Coborâ i la sta ia Pia a Mure (prima dup av. Popi teanu)
2) Înapoi 20 metri, traversa i Calea Grivi ei, apoi stânga pe Calea
Grivi ei pân la sta ia de troleibuz Carpa i, apoi 1. a. i. b)
iv. Dac veni i pe Bulevardul Expozi iei cu tramvaiul 42 (de la Casa Presei
Libere)
1) Coborâ i la Sta ia Bulevardul Ion Mihalache (prima dup
Galilea)
2) 5 metri pân în bulevardul Ion Mihalache, apoi dreapta 10 metri
3) Trece i la 1. a. ii. 1) b)

b. Dac veni i folosind Metroul pe Magistrala 4 (Gara de Nord – 1 Mai)
i. Coborâ i la cap t (sta ia 1 Mai). Are 3 ie iri !
ii. Pe peron v întoarce i, urca i sc rile i dup Casa de bilete face i
dreapta. Urca i sc rile !
iii. În fa ave i : Alimentara, Magazin de haine, Fornetti, Farmacie,
Gogo i
iv. Face i stânga. Traversa i Ion Mihalache. Continua i cu 1. a. ii. 1) b.
2. Dac veni i cu autoturismul, bicicleta, taxi-ul
a. Dac veni i dinspre Laromet.
i. Dup ce ie i i de sub podul Constan a, v încadra i pe stânga i la al
doilea semafor face i stânga pe Ion Mihalache. (Dac rata i se mai
poate stânga pe Cl bucet imediat dup al doilea semafor !)
ii. Imediat dup sta ia de tramvai face i stânga (pe linia de tramvai, strada
Pu ul lui Cr ciun)
iii. Merge i pân la cap t unde face i stânga (de i tramvaiul face dreapta)
iv. Merge i pân la cap t i face i stânga pe Soveja
v. Merge i i apoi prima la dreapta pe Parângului
vi. Merge i i apoi prima la dreapta pe Bucegi
vii. Când se termin a i ajuns !
b. Dac veni i pe Calea Grivi ei
i. La semaforul de lâng sta ia de metrou (1 Mai, dup R.A.R.) face i
dreapta.
ii. Înainte ! Traversa i Ion Mihalache i trece i la 2. a. iii.
c. Dac veni i pe Ion Mihalache i nu rata i stânga pe Pu ul lui Cr ciun (la sta ia
de tramvai, pe col e un magazin cu hran pentru animale, dup PâineCofet rie)
i. trece i la 2. a. iii
d. Dac veni i pe Ion Mihalache i rata i stânga pe Pu ul lui Cr ciun
i. Înainte 50 metri, apoi dreapta ! (În stânga r mâne AGIP, în dreapta :
Lib rie)
ii. Înainte 50 metri, apoi dreapta pe Dornei.
iii. 20 metri, apoi stânga Parângului (prima strad )
iv. 20 metri înainte (ave i Prioritate dar nu v baza i !) traversa i Soveja
(vin numai din dreapta)
v. 20 metri înainte, apoi dreapta pe Bucegi
vi. Pân la cap t. Curtea liceului este pe dreapta !
e. Dac veni i pe Bulevardul Expozi iei dinspre Casa presei Libere
i. Merge i pân la cap t, apoi face i dreapta.
ii. Pân la cap t apoi 2. a. iv.
3. Dac veni i cu elicopterul (elice cu diametrul maxim 10m)
a. fixa i coordonatele : 44°28'30.91"N, 26° 3'6.46"E i ateriza i în curte !
Reverifica i cu privirea pentru a nu produce pagube !
OBSERVA II :
- Bulevardul Ion Mihalache este fost 1 Mai. Porne te de la Pia a Victoriei i se termin
la Cl bucet (Pia a Chibrit, Pia a Mure )
- Tramvaiul 42 circul relativ rar. Mai bine nu v baza i !
- Autobuzul 300 are cel lalt cap t la Galeriile Orizont !
- Magistrala 4 de metrou se poate accesa i de la Sta ia Basarab (f r costuri
suplimentare) i de la Gara de Nord (cu tax nou ).

-

În cazul în care ave i întreb ri suna i la 021.667.84.34 sau 021.667.16.84 sau (mai
bine) e-mail la lgrcat@mymail.ro

