Stanisława i Janusz Stachoń-Grzesiczek
os. Chłabówka Górna 28 i 28B
34-500 Zakopane.
Tel. (18) 20 110 57, kom. 603 234 873, 537 270 777
e-mail: noclegi@stachoniowka.pl, www.stachoniowka.info.pl
Numery rachunków bankowych:
Stachoniówka

Stachoniówka 2

Stanisława Stachoń – Grzesiczek
nr konta: 44 1050 1474 1000 0092 3229 6435

Janusz Stachoń – Grzesiczek
nr konta: 46 1940 1076 3060 9002 0000 0000

WAŻNE! WARTO WIEDZIEĆ PRZED PRZYJAZDEM
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu (rozpoczęcie pobytu) a kończy o
godz. 10.00 w dniu wyjazdu (zakończenie pobytu).
DOJAZD DO NAS - autobusem miejskim lub prywatnym busem
(należy wysiąść na przystanku Chłabówka Górna)
Linia nr 11 Komunikacji Miejskiej. Dworzec PKS - stanowisko nr 8. Kursuje codzinnie.
5:20, 5:56; 6:41; 7:35; 8:20; 9:08; 9:58; 10:53; 11:38; 13:00; 14:10; 14:43; 15:43; 16:43; 17:33;
18:28; 19:33; 20:18; 21:18; 22:21
Linia 22 (Żółta Linia) – stanowisko 7 dworzec PKS
7:00A, 7:52I, 8:33I, 9:25I, 10:45I, 11:35I, 13:35I, 14:25I, 15:15I, 16:20I, 18:35IC, 18:35ACI,
19:35ACI, 20:25CIłf
Linia 73 (Żółta Linia) – stanowisko 4 dworzec PKP
7:20A, 8:12F, 8:50H*, 9:35AH*, 10:50H*C, 11:04AH*, 12:34FH*, 14:20AH*, 15:28FH*,
16:23FCH*, 17:23FCH*, 18:23ACH*, 19:28H*, 20:02H*
Linia do Małego Cichego (SZOS-MIG) – stanowisko 4 dworzec PKP
5:43, 6:38L, 7:03ZL, 7:10S, 7:48L, 7:58L, 8:12Y, 8:38, 8:59L, 9:14ZLF, 9:28ZL, 9:40LF, 9:51ZL,
10:06LO, 10:14ZL, 10:21, 10:43L, 10:53Y, 11:17ZL, 11:35ZL, 12:07ZL, 12:24ZL, 12:42, 13:10L,
13:15L, 13:28Y, 14:43L, 14:08Y, 14:38ZL, 14:48ZLF, 14:57ZL, 15:12GL, 15:24ZL, 15:40ZL,
15:51ZL, 16:08Y, 16:27Y, 16:38ZL, 16:51ZL, 17:22, 17:52Y, 18:17ZL, 18:29ZL, 18:48ZL,
19:17ZLŃ, 21:18ZL

LEGENDA
A – nie kursuje w niedzielę i święta
C – nie kursuje w wigilię
F – kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze
H* - kursuje w okresie wakacji oraz ferii przez cały tydzień
I – nie kursuje w I i II dzień Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocnych, Boże Ciało, Wszystkich Świętych
ł – kursuje w długie weekendy
f – kursuje w wakacje
L – kursuje w wakacje
Z – kursuje w okresie ferii
F – kursuje od poniedziałku do piątku poza okresem wakacji
S – kurs szkolny
Y – kursuje cały tydzień w okresie wakacji
G – kursuje w okresie wakacji
Ń – w okresie wakacji przez cały tydzień
O – kursuje w okresie ziomowym
J – w okresie roku szkol. w dni robocze, wakacje cały tydzień
(w) - kursuje od 01.07 do 31.08 oraz długie weekendy
(q) - kursuje od 27.12-29.02; 01.07-31.08 oraz długie weekendy
(D) - kursuje od 01.03-20.03
(E) - kursuje od 01.03-30.06 i od 01.09-26.12
(H) - kursuje od 26.04-30.06 i od 01.09-15.10 w sobotę, niedzielę i święta
(2) - kursuje 21.03-25.04 i od 16.10-26.12
(8) - od 21.03-25.04 i od 16.10-26.12 kursuje w dni robocze, a od 26.04-30.06 i od 01.09-15.10 przez cały tydzień
(S) - kursuje od 21.03-25.04 i od 16.10-26.12 w sobotę, niedzielę i święta
N - nie kursuje w dniach: Boże Ciało, Wielkanoc, Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie

UWAŻAJ NA DWORCU PKS
Będąc na dworcu PKS/PKP radzimy uważać na pseudokwaterodawców - tzw. naganiaczy, którzy
zapewne będą Państwu oferować "swoje" noclegi i opowiadać różne dziwne historie dotyczące
lokalizacji naszego osiedla, odległości od centrum itp. chcąc przekonać do skorzystania z ich
"lepszej" oferty. Ponadto, w przypadku gdy zechcą Państwo dojechać do nas po raz pierwszy
taksówką, ostrzegamy stanowczo przed dzikimi pseudotaksówkarzami, którzy również zaoferują
chęć podwiezienia do kwatery. Przy czym droga takiego przejazdu będzie bardziej krajoznawcza
niż mająca na celu jak najszybszy dojazd do naszych willi. Po drodze też zapewne bylibyście
Państwo namawiani do wyboru innej, "lepszej" oferty, gdyż odziwo ów "taksówkarz" lub jego
sąsiad (który odstąpi za klienta procencik) również oferuje miejsca noclegowe...
Ważne: decydując się na dojazd taksówką lub inną formą transportu proszę koniecznie zwrócić
uwagę kierowcy że ma Państwa dowieźć do Willi Stachoniówka na osiedle Chłabówka Górna, nr.
28 i 28b - odległość 5 km. od dworca PKS i PKP najkrótszą drogą (Jagiellońska, Chałubińskiego,
Droga na Bystre, Oswalda Balzera).
W tym miejscu proponujemy Państwu dowóz naszą taksówką w cenie 25 zł./kurs. Wystarczy
wcześniej zadzwonić i zamówić przejazd telefonicznie, pod nr telefonu: 880 305 505.
DOJAZD WłASNYM SAMOCHODEM
Jadąc własnym samochodem od strony Krakowa - Nowego Targu, po przejechaniu przez Poronin i
pojawieniu się tablicy informującej o wjeździe do Zakopanego należy skręcić w lewo pod
wiaduktem kolejowym w dzielnicę OLCZA (skręt na ok. 100 m. przed Mc Drive'm). Następnie
jechać prosto przez ok. 4,5 km. po drodze mijając dzielnicę Olcza (po lewej stronie będzie

widoczny duży kościół na wzgórzu), minąć kościół po lewej [Uwaga: dla osób korzystających z
GPS. Jeszcze przed minięciem kościoła niektóre urządzenia i mapy GPS sugerują skręt w lewo w
ul. Walkosze. Nie należy sugerować się w tym miejscu nawigacją!!!], od tego miejsca należy
jechać drogą główną prosto przez ok. 3 km przejeżdżając po drodze przez osiedla Mrowce, Huty,
Oberconiówkę, Pardałówkę. Tak jadąc dojadą Państwo do skrzyżowania w formie litery T na
Bystrym. Po lewej stronie będzie duży hotel IMPERIAL. Należy na skrzyżowaniu skręcić w lewo
[Kierunek na zielonej tablicy: LYSA POLANA]. Po wyjechaniu ze skrzyżowania w odległości ok.
500 m od niego po prawej stronie widoczny będzie kompleks narciarski Nosal. Należy minąć go i
jechać dalej prosto główną drogą mijając po drodze osiedla Bory i Jaszczurówka. Po przejechaniu
pierwszego ostrego zakrętu w prawo, na górce po lewej stronie widoczny będzie sławny drewniany
kościółek Witkiewicza, należy minąć go i jechać dalej pokonując po drodze kolejne zakręty. Na
drugim ostrym zakręcie [w prawo] od momentu minięcia kościółka należy skręcić na łuku w lewo
w osiedle CHłABóWKA GóRNA, po czym od razu w prawo, wzdłuż żywopłotu, później po łuku
w lewo. Proszę w tym miejscu zachować ostrożność, zjazd w uliczkę osiedlową jest mało
widoczny. Po skręcie z lewej strony widoczna będzie tablica reklamowa naszej willi. Od momentu
wjechania w uliczkę osiedlową należy jechać jeszcze ok. 500 m. w dół. Nasze wille są po prawej
stronie. Nr budynku 28 i 28b.

