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Το κτήριο Drosbach βρίσκεται στην
περιοχή “La cloche d'Or” (Gasperich), μια
εμπορική ζώνη κοντά στο κέντρο της πόλης
του Λουξεμβούργου.
Αποτελείται από έναν πύργο και πέντε
οριζόντιες πτέρυγες.
Το Μεταφραστικό Κέντρο βρίσκεται στην
πτέρυγα Ε.
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ΜΕ ΤΟ ΤΡΕΝΟ
Ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός βρίσκεται στο νότιο τμήμα της πόλης του Λουξεμβούργου, 6 χλμ περίπου από
την περιοχή "La Cloche d'Or".
Μέσος χρόνος διαδρομής με το ταξί -κόστος περίπου EUR 25 -: 8 λεπτά.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε τη διεύθυνση www.cfl.lu
ΜΕ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
Η πλησιέστερη στάση λεωφορείου στο κτήριο Drosbach ονομάζεται “Scharfen Eck”.
Δύο άλλες στάσεις λεωφορείου απέχουν μόλις λίγα λεπτά με τα πόδια:
• η στάση “Gasperich, Ruppert” (στην οδό rue Guillaume Kroll) και
• η στάση Gasperich, Jean Piret” (στην οδό rue Jean Piret).
Για περισσότερες πληροφορίες για τη μετάβαση στο Μεταφραστικό Κέντρο με λεωφορείο, συμβουλευθείτε τη
διεύθυνση https://travelplanner.mobiliteit.lu/hafas/query.exe/fn?
ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Συντεταγμένες πλοήγησης: N 49.579780, E 6.112512
Αν έρχεστε από τη Γαλλία, τη Γερμανία ή το Βέλγιο, ακολουθήστε την έξοδο 'Gasperich' του αυτοκινητόδρομου Α3.
Στο Μεταφραστικό Κέντρο υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης για τους επισκέπτες. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Facilities and Security Group (infrastructure-etsecurite_gr@cdt.europa.eu). Εξωτερικές θέσεις στάθμευσης υπάρχουν επίσης κατά μήκος της οδού rue Guillaume
Kroll.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
Το αεροδρόμιο Findel βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη του Λουξεμβούργου και απέχει 15 χλμ από την περιοχή "La
Cloche d'Or".
Μέσος χρόνος διαδρομής με το ταξί -κόστος περίπου EUR 50 -: 15 λεπτά.
Λεωφορείο (από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό): μπορείτε να πάρετε είτε το λεωφορείο της Luxair είτε αστικό
λεωφορείο. Η στάση βρίσκεται κοντά στην κεντρική είσοδο του αεροδρομίου.

