מרפאת עיניים ורדיזר עוברת דירה
כתובתנו החדשה החל מה  1.8.2011הינה :רחוב טשרניחובסקי ,37
בניין סטארקו ,מתחם מרכז סטלה מאריס ,כרמל צרפתי ,חיפה.
מספרי הטלפון הישנים לא השתנו048378341/2 :
כתובת בדואר האלקטרוני שלנוVardizer@gmail.com :
הוראות דרך ופרטים נוספים ניתן למצוא באתר שלנוVardizer.co.il :

למגיעים בתחבורה ציבורית מתחנת ”מרכזית המפרץ“
למגיעים ברכבת יש לרדת בתחנת לב המפרץ ולעבור לתחנת האוטובוס מרכזית המפרץ.
מאוטובוס מספר  115יש לרדת במרכז סטלה מאריס בכרמל הצרפתי .כשיורדים מהאוטובוס לפניכם מרכז
מסחרי ובו שני בנייני משרדים וחנויות בשני מפלסים.
המרפאה נמצאת בקומה הראשונה של הבניין במפלס התחתון )בניין סטארקו(.
עלות מונית ממרכזית המפרץ למרכז סטלה מאריס כ.₪50

למגיעים ברכב מאיזור הצפון
פונים ימינה בצומת הצ‘ק פוסט ונוסעים דרך ארוכה עד שעוברים את הרכבל .פונים שמאלה ברמזור מיד אחרי
שלט המפנה לכרמל צרפתי .בכיכר שבקצה העליה יש לפנות ימינה לרחוב טשרניחובסקי .נוסעים ישר עד
לרמזור .מרכז סטלה מאריס לפניך.

חנייה וכניסה לבניין
בכדי למצוא חניה יש לפנות ימינה ,לרדת עד לכיכר ,לפנות שמאלה לרחוב אליהו חכים בו נמצאים תחנת דלק
פז ,מרכז קריגר לאמנויות ומרכז צרפת .באיזור זה תוכלו למצוא חניה ללא תשלום.
קיימת אפשרות להיכנס לבניין בכניסה התחתונה )קומה  .(1ליד דלת הכניסה הנעולה לוח מקשים .יש להקיש
 3535ועל לחצן הפעמון .דלת הכניסה תפתח .לעלות במעלית לקומה .1
אפשרות נוספת  לעלות במדרגות עד לכניסה הראשית לבניין ומשם במעלית לקומה .1
מצורפות מפות ותמונות על מנת להקל על ההתמצאות.

חניה ללא תשלום באזור

נסיעה טובה ,צוות המרפאה.
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מרפאת עיניים ורדיזר עוברת דירה
כתובתנו החדשה החל מה  1.8.2011הינה :רחוב טשרניחובסקי ,37
בניין סטארקו ,מתחם מרכז סטלה מאריס ,כרמל צרפתי ,חיפה.
מספרי הטלפון הישנים לא השתנו048378341/2 :
כתובת בדואר האלקטרוני שלנוVardizer@gmail.com :
הוראות דרך ופרטים נוספים ניתן למצוא באתר שלנוVardizer.co.il :

למגיעים בתחבורה ציבורית מתחנת ”מרכזית חוף הכרמל“
למגיעים ברכבת יש לרדת בתחנת חוף הכרמל ,לעבור במעבר תת קרקעי לתחנת האוטובוס מרכזית חוף הכרמל.
מאוטובוס מספר  115יש לרדת במרכז סטלה מאריס בכרמל הצרפתי .כשיורדים מהאוטובוס לפניכם מרכז
מסחרי ובו שני בנייני משרדים וחנויות בשני מפלסים.
המרפאה נמצאת בקומה הראשונה של הבניין במפלס התחתון )בניין סטארקו(.
עלות מונית ממרכזית חוף הכרמל למרכז סטלה מאריס כ.₪50

למגיעים ברכב מאיזור המרכז והדרום
עוברים בכניסה לחיפה את בתי המלון על חוף הים ותחנת דלק של דלק משמאל לכביש .ברמזור שאחרי
התחנה פונים ימינה ועולים בעלייה .בכיכר שבקצה העלייה יש לפנות ימינה לרחוב טשרניחובסקי .נוסעים ישר
עד לרמזור .מרכז סטלה מאריס לפניך.

חנייה וכניסה לבניין
בכדי למצוא חניה יש לפנות ימינה ,לרדת עד לכיכר ,לפנות שמאלה לרחוב אליהו חכים בו נמצאים תחנת דלק
פז ,מרכז קריגר לאמנויות ומרכז צרפת .באיזור זה תוכלו למצוא חניה ללא תשלום.
קיימת אפשרות להיכנס לבניין בכניסה התחתונה )קומה  .(1ליד דלת הכניסה הנעולה לוח מקשים .יש להקיש
 3535ועל לחצן הפעמון .דלת הכניסה תפתח .לעלות במעלית לקומה .1
אפשרות נוספת  לעלות במדרגות עד לכניסה הראשית לבניין ומשם במעלית לקומה .1
מצורפות מפות ותמונות על מנת להקל על ההתמצאות.

חניה ללא תשלום באזור

נסיעה טובה ,צוות המרפאה.
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