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trasa dojazdu do arcus  
components gmbh – 
miejscowość ostfildern,
niemcy

Samochodem osobowym 

Dojazd z autostrady A8
Proszę zjechać z autrostrady A8 na zjeździe 
Esslingen, Ostfildern, Denkendorf. Za zjazdem 
skręcić w prawo w kierunku Ostfildern. Na  
drugim skrzyżowaniu świetlnym – za parkingiem 
»P&M-Parkplatz« – skręcić w prawo. Droga 
pełna zakrętów prowadzi do miejscowości Ost- 
fildern-Nellingen położonej w dolinie. Należy  
jechać drogą Neuhauser Straße aż do skrzyżowania 
»T«. Tutaj skręcić w lewo, w ulicę Rinnenbach-
straße i jechać ok 2,7 km. Zaraz za szyldem 
miasta »Ostfildern-Parksiedlung« należy skręcić 
w prawo w drugą ulicę, w region przemysłowy 
Zinsholz. 
Stąd widoczne są już powiewające flagi firmy 
ARcuS, przy ulicy Karlsbaderstraße.

Dojazd z drogi B10
Proszę zjechać z drogi Kraftfahrstraße B10 na 
zjeździe Esslingen-Mettingen/ES-Brühl/ES-Weil.  
Za zjazdem (ulica stromo wznosząca się w  
kierunku mostu) skręcić w kierunku  Ostfildern/ 
ES-Weil. Dalej jechać ulicą i następnie na 
skrzyżowaniu »T« skręcić w kierunku Ostfildern 
(Weilstraße). Kolejno jechać ulicą umgehungs-
straße ok 3,3 km (ulica dochodzi do champagne-
straße, a następnie do Hohenheimer Straße 
oraz prowadzi w górę zbocza Ostfildern (Breslauer 
Straße). Po przybyciu do Ostfildern »Parksiedlung« 
kontynuować jazd ulica, która dalej prowadzi  
pod wiaduktem kolei miejskiej, następnie 
dochodzi do dzielnicy  Ostfildern »Scharnhauser 
Park«. Na rondzie proszę zjechać (drugi zjazd) 
i jechać ulicą Bonhoefferstraße ok 1,3 km. 
Następnie zjechać na rondzie (pierwszy zjazd) i 
jechać, a po ok 150 m skręcić w lewo w region 
przemysłowy Zinsholz.
Stąd widoczne są już powiewające flagi firmy 
ARcuS, przy ulicy Karlsbaderstraße.

Dojazd kolejką miejską 

Należy jechać linią u7 lub u8 (kierunek Ostfildern) 
aż do przystanku »Zinsholz«. Stąd należy dojść 
ok 10 minut piechotą.
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