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Keletről a Halász utca határolja a vállalkozás telephelyét, de itt nem célszerű megállni az út keskenysége 
miatt, Szigetvár, vagy a belváros felől érkezők inkább a Búzatér felől a Felsővámház utcában kelet felé, 
majd vagy a Lánc utca és a Felső-balokány, ebből az Alsóbalokány utca felé délkelet felé lehajtva tudnak 
megközelíteni, ekkor a telephelyünk északi részénél tudnak parkolni. Lásd a következő képet. A 
Felsővámház utca közepén délkelet felé ágazik le a Major utca, amelyből kb 50 m megtétele után lehet 
dél felé ráfordulni a Halász utcára, amely közvetlenül mellettünk ér le a Zsolnay útra. A Halász utcából 
még a Zsolnay útra leérés előtt lehet dél felé haladva jobbra rákanyarodni vagy az Alsóbalokány utcára, 
vagy az előttünk lévő parkoló helyre! 
FIGYELEM, A ZSOLNAY ÚT NAGYON FORGALMAS KÖZÚT, NEMCSAK TILOS A NéGY 
SÁVBAN MEGÁLLNI, HANEM MÉG A PARKOLÓNKBAN IS NAGYON ÓVATOSAN KELL KI 
ÉS BESZÁLLNI A GÉPJÁRMŰVEKBE, MERT A SZÉLSŐ SÁVBAN ÁLTALÁBAN 
LENDÜLETESEN ELHALADÓ AUTÓK KÖNNYEN OKOZHATNAK BALESETET, ELVIHETIK 
AZ AJTÓT, A KIÁLLÓ TÜKRÖT, TEHÁT fokozott ÓVATOSSÁGOT AJÁNLUNK! 
 
 
 

A Pécs Zsolnay út 25 szám alatt 
lévő központi telephelyet három 
oldalról közút veszi körül. Délről a 
Zsolnay 4 sávos út határolja, velünk 
szemben van a Balokány tó és liget. 
A Zsolnay út északi oldalán, a közút 
és a járda között csak Budapest felől 
a belváros felé haladva lehet 
előttünk megállni ! Öt gépjármű 
számára van felállási és várakozási 
lehetőség, amelyet ügyfeleinknek 
tartunk fenn! Fehér nyíl mutatja a 
megrendelő üzletbe a bejáratot! 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
A Globusbau Kft. központja a belvároson átvezető 4 sávos 6-os főút átvezető szakaszán található, az új 
Pécsi Kulturális negyeddel szemben, a Zsolnay gyár és a Természet Tudományegyetem között ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A kép a vállalkozás északi részén lévő üveges 
műhelyt mutatja kívülről, gépjárművel itt is 
meg lehet állni, de ritkán van elég szabad hely! 
 

Megközelítés vagy a Halász utca felől, vagy a 
Farkas István - Lánc utca felől. Kivételes 
esetben itt is szoktunk kiadni árut, de a déli 
bejáratot ajánljuk! Az ajtó általában zárva van, 
csak kopogásra nyítjuk ki! Kerüljék meg az 
épületet keletről és a déli bejáraton lehet az 
üzletbe és a megrendelő irodába bejutni ! 

 

Halász utca 

üzlet bejárat 

A Zsolnay gyár és 
az új Pécsi 
Kulturális negyed 

Globusbau Kft. 
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Történelmi belváros, Főtér Budapest-
Barcs 6-os főút 
   Zsolnay út 



A Globusbau megrendelő iroda megközelítése: 
 

 
 
A Pécs Zsolnay út 25 szám alatt lévő központi telephelyet három oldalról közút veszi körül.  
Délről a Zsolnay 4 sávos út határolja, velünk szemben van a Balokány tó és liget. 
A Zsolnay út északi oldalán, a közút és a járda között csak Budapest felől a belváros felé haladva lehet 
előttünk megállni ! Az üzletünk előtt négy gépjármű számára van felállási és várakozási lehetőség, 
amelyet ügyfeleinknek tartunk fenn! Piros nyíl mutatja a megrendelő üzletbe a bejáratot! 
 
Keletről a Halász utca határolja a vállalkozás telephelyét, de itt nem célszerű megállni az út keskenysége 
miatt. A Szigetvár, vagy a belváros felől érkezők inkább a Búzatér felől a Felsővámház utcában kelet felé, 
majd vagy a Lánc utca és a Felső-balokány, ebből az Alsóbalokány utca felé délkelet felé lehajtva tudnak 
megközelíteni, ekkor a telephelyünk északi részénél tudnak parkolni.  
A Felsővámház utca közepén délkelet felé ágazik le a Major utca, amelyből kb 50 m megtétele után lehet 
dél felé ráfordulni a Halász utcára, amely közvetlenül mellettünk ér le a Zsolnay útra. A Halász utcából 
dél felé haladva, még a Zsolnay útra leérés előtt lehet jobbra rákanyarodni vagy az Alsóbalokány utcára, 
vagy a Zsolnay utcában az előttünk a járda és a szélső sáv között lévő parkoló helyre! 
 
FIGYELEM, A ZSOLNAY ÚT NAGYON FORGALMAS KÖZÚT, NEMCSAK TILOS A NéGY 
SÁVBAN MEGÁLLNI, HANEM MÉG A PARKOLÓNKBAN IS NAGYON ÓVATOSAN KELL KI 
ÉS BESZÁLLNI A GÉPJÁRMŰVEKBE, MERT A SZÉLSŐ SÁVBAN ÁLTALÁBAN 
LENDÜLETESEN ELHALADÓ AUTÓK KÖNNYEN OKOZHATNAK BALESETET, ELVIHETIK 
AZ AJTÓT, A KIÁLLÓ TÜKRÖT, TEHÁT fokozott ÓVATOSSÁGOT AJÁNLUNK! 
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