W związku z rozpoczynającymi się przebudowami trasy W-Z w Łodzi, oraz zamknięciem ciągu ulic AL.
Piłsudskiego i AL. Mickiewicza, oraz występującymi poważnymi utrudnieniami w poruszaniu się po
mieście zalecamy rozważenie następujących alternatywnych tras dojazdu to Terminala Cargo na
lotnisku w Łodzi.
1) Dojazd od strony Warszawy/Sochaczewa:
Autostradą A2 mijamy węzeł w Strykowie kierując się dalej autostradą A2 w stronę Poznania.
Na następnym węźle „ZGIERZ” zjeżdżamy na DW 702 w stronę Zgierza/Łodzi. Drogą 702
dojeżdżamy do Zgierza do drogi 91 (stara 1) skręcamy w lewo w stronę Łodzi/Katowic. Drogą
91/1 wjeżdżamy do Łodzi ulicą Zgierską.(Między Zgierzem a Łodzią jest wiadukt, pod
którym mogą przejechać auta o wysokości max. 3,6 m. Dla aut wyższych jest
oznakowany objazd. Ulicą Śniechowskiego do ronda, na którym skręcamy w lewo w ulice
Konstantynowską, która wjeżdżamy do Łodzi, za granicami Łodzi ulica Konstantynowska
zmienia się w ulicę Szczecińską, która prowadzi nas do ulicy Aleksandrowskiej droga 72,
w ulicę Aleksandrowską skręcamy w lewo w stronę centrum miasta i dojeżdżamy nią do
AL.Włókniarzy (droga 91/1) gdzie kończy się objazd, w AL.Włókniarzy skręcamy w
prawo). OBJAZD DOSTĘPNY BĘDZIE OD DNIA 01.XI.2013.Kierując się cały czas na
Katowice drogą 91/1 skręcamy w prawo w AL. Włókniarzy, która doprowadza nas do okolic
Dworca kolejowego Łódź Kaliska gdzie trzymając się prawego pasa NIE wjeżdżamy na górę
na estakadę, a jedziemy dołem i skręcamy w prawo w ulicę Bandurskiego gdzie wracamy na
starą trasę dojazdu do lotniska. Od granic miasta będą Państwo prowadzeni przez
kierunkowskazy informacyjne na lotnisko.
Link z mapką: http://goo.gl/maps/1xJ27

2) Dojazd od strony Warszawy/Sochaczewa WARIANT II:
Z autostrady A2 zjeżdżamy na węźle w Strykowie na drogę 14 w stronę Łodzi. Drogą 14 - ulica
Strykowska wjeżdżamy do Łodzi. Ulicą Strykowską dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą
Inflancką (Droga 72), w którą skręcamy w prawo kierunek Gdańsk/Konin/Kalisz. Ulicą Inflancką
dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Łagiewnicką, w którą skręcamy w prawo pozostając cały
czas w korytarzu drogi 72 kierunek Gdańsk. Ulica Łagiewnicka przechodzi w Al. Gen. W.
Sikorskiego, którą dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Zgierską, przez to skrzyżowanie
przejeżdżamy na wprost kierując się na drogę nr 1 kierunek Katowice. W tym miejscu
wjeżdżamy na AL.Włókniarzy, która doprowadza nas do okolic Dworca kolejowego Łódź
Kaliska gdzie trzymając się prawego pasa NIE wjeżdżamy na górę na estakadę, a jedziemy
dołem i skręcamy w prawo w ulicę Bandurskiego gdzie wracamy na starą trasę dojazdu do
lotniska. Od granic miasta będą Państwo prowadzeni przez kierunkowskazy informacyjne na
lotnisko.
Link z mapką: http://goo.gl/maps/6pXEC

3) Dojazd od strony Gdańska/Włocławka:
Autostradą A1 dojeżdżamy do węzła Łódź Północ, na którym skręcamy na autostradę A2
kierunek Poznań. Autostradą A2 mijamy węzeł w Strykowie kierując się dalej autostradą A2 w
stronę Poznania. Na następnym węźle „ZGIERZ” zjeżdżamy na DW 702 w stronę
Zgierza/Łodzi. Drogą 702 dojeżdżamy do Zgierza do drogi 91 (stara 1) skręcamy w lewo w
stronę Łodzi/Katowic. Drogą 91/1 wjeżdżamy do Łodzi ulicą Zgierską. (Między Zgierzem a
Łodzią jest wiadukt, pod którym mogą przejechać auta o wysokości max. 3,6 m. Dla aut
wyższych jest oznakowany objazd. Ulicą Śniechowskiego do ronda, na którym skręcamy
w lewo w ulice Konstantynowską, która wjeżdżamy do Łodzi, za granicami Łodzi ulica
Konstantynowska zmienia się w ulicę Szczecińską, która prowadzi nas do ulicy
Aleksandrowskiej droga 72, w ulicę Aleksandrowską skręcamy w lewo w stronę centrum
miasta i dojeżdżamy nią do AL.Włókniarzy (droga 91/1) gdzie kończy się objazd, w
AL.Włókniarzy skręcamy w prawo) OBJAZD DOSTĘPNY BĘDZIE OD DNIA 01.XI.2013.
Kierując się cały czas na Katowice drogą 91/1 skręcamy w prawo w AL. Włókniarzy, która
doprowadza nas do okolic Dworca kolejowego Łódź Kaliska gdzie trzymając się prawego
pasa NIE wjeżdżamy na górę na estakadę, a jedziemy dołem i skręcamy w prawo w ulicę
Bandurskiego gdzie wracamy na starą trasę dojazdu do lotniska. Od granic miasta będą
Państwo prowadzeni przez kierunkowskazy informacyjne na lotnisko.
Link z mapką: http://goo.gl/maps/Hxvml

(Alternatywnie za Włocławkiem/Kowalem nie zjeżdżamy na A1, kierujemy się drogą 91
(starą 1) prosto do Zgierza/Łodzi).
Link z mapką: http://goo.gl/maps/JR2iS

4) Dojazd od strony Gdańska/Włocławka WARIANT II:
Autostradą A1 dojeżdżamy do węzła Łódź Północ, na którym skręcamy na autostradę A2
kierunek Poznań. Z autostrady A2 zjeżdżamy na węźle w Strykowie na drogę 14 w stronę
Łodzi. Drogą 14 ulica Strykowska wjeżdżamy do Łodzi. Ulicą Strykowską dojeżdżamy do
skrzyżowania z ulicą Inflancką (Droga 72), w którą skręcamy w prawo kierunek
Gdańsk/Konin/Kalisz. Ulicą Inflancką dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Łagiewnicką, w którą
skręcamy w prawo pozostając cały czas w korytarzu drogi 72 kierunek Gdańsk. Ulica
Łagiewnicka przechodzi w Al. Gen. W. Sikorskiego, którą dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą
Zgierską, przez to skrzyżowanie przejeżdżamy na wprost kierując się na drogę nr 1 kierunek
Katowice. W tym miejscu wjeżdżamy na AL.Włókniarzy, która doprowadza nas do okolic
Dworca kolejowego Łódź Kaliska gdzie trzymając się prawego pasa NIE wjeżdżamy na górę
na estakadę, a jedziemy dołem i skręcamy w prawo w ulicę Bandurskiego gdzie wracamy na
starą trasę dojazdu do lotniska. Od granic miasta będą Państwo prowadzeni przez
kierunkowskazy informacyjne na lotnisko.

Link z mapką: http://goo.gl/maps/TQxZE
(Alternatywnie za Włocławkiem/Kowalem nie zjeżdżamy na A1, kierujemy się drogą 91
(starą 1) prosto do Zgierza/Łodzi).
Link z mapką: http://goo.gl/maps/yBG1e

5) Dojazd od strony Poznania:
Autostradą A2 dojeżdżamy do węzła Emilia gdzie zjeżdżamy na drogę 91(stara 1) w stronę
Łodzi/Katowic. Drogą 91/1 mijamy Zgierz i wjeżdżamy do Łodzi ulicą Zgierską. (Między
Zgierzem a Łodzią jest wiadukt, pod którym mogą przejechać auta o wysokości max. 3,6
m. Dla aut wyższych jest oznakowany objazd. Ulicą Śniechowskiego do ronda, na którym
skręcamy w lewo w ulice Konstantynowską, która wjeżdżamy do Łodzi, za granicami
Łodzi ulica Konstantynowska zmienia się w ulicę Szczecińską, która prowadzi nas do
ulicy Aleksandrowskiej droga 72, w ulicę Aleksandrowską skręcamy w lewo w stronę
centrum miasta i dojeżdżamy nią do AL.Włókniarzy (droga 91/1) gdzie kończy się objazd,
w AL.Włókniarzy skręcamy w prawo) OBJAZD DOSTĘPNY BĘDZIE OD DNIA 01.XI.2013.
Kierując się cały czas na Katowice drogą 91/1 skręcamy w prawo w AL. Włókniarzy, która
doprowadza nas do okolic Dworca kolejowego Łódź Kaliska gdzie trzymając się prawego
pasa NIE wjeżdżamy na górę na estakadę, a jedziemy dołem i skręcamy w prawo w ulicę
Bandurskiego gdzie wracamy na starą trasę dojazdu do lotniska. Od granic miasta będą
Państwo prowadzeni przez kierunkowskazy informacyjne na lotnisko.
Link z mapką: http://goo.gl/maps/7VRiO

6) Dojazd od strony Katowic, Piotrkowa i Wrocławia odbywa się dotychczasowymi trasami
bez większych utrudnień.
Link z mapką dojazd od Katowic, Piotrkowa: http://goo.gl/maps/1fo7z
Link z mapką dojazd od Wrocławia: http://goo.gl/maps/uK6sW

W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt pod numerem +48 785 650 442

