Đường đến Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Trường ĐHCN Hà Nội nằm ở Quận Bắc Từ Liêm, phía Tây Hà Nội.
Với các đối tác đi từ Sân bay Nội Bài
- Sau khi qua cầu Thăng Long và vào đường Phạm Văn Đồng, vui lòng rẽ phải vào đường Hồ Tùng Mậu và
lưu thông theo đường Cầu Diễn, đường 32.
- Sau khi vượt qua đường sắt cắt ngang đường 32, quý vị cần khoảng 10 phút để tới trường Đại học Công
nghiệp Hà Nội, bên tay phải. Hoăc sau khi qua Trung tâm Thương mại Ebest, Khu Công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm bên
tay trái, đi thêm 5 phút nữa, Quý vị sẽ tới trường ĐHCNHN nằm bên tay phải. Quý vị có thể dễ đàng nhận ra Trường qua
tòa nhà 17 tầng.
- Cần khoảng 60 phút để đi bằng ô tô từ Sân bay Nội Bài tới Trường. Xin Quý vị lưu ý là trên tuyến đường 32
có thể xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông tại khu vực Cầu Diễn vào giờ cao điểm.
Với các đối tác đến từ Hải Phòng, Hải Dương
- Sau khi đi qua cầu Chương Dương, vui lòng lưu thông trên trục Kim Mã → Xuân Thủy → Hồ Tùng Mậu →
đường 32.
- Sau khi vượt qua đường sắt cắt ngang đường 32, quý vị cần khoảng 10 phút để tới trường Đại học Công
nghiệp Hà Nội, bên tay phải. Hoăc sau khi qua Trung tâm Thương mại Ebest, Khu Công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm bên
tay trái, đi thêm 5 phút nữa, Quý vị sẽ tới trường ĐHCNHN nằm bên tay phải. Quý vị có thể dễ đàng nhận ra Trường qua
tòa nhà 17 tầng.
- Cần khoảng 90 phút để đi bằng ô tô từ Hải Phòng đến Trường. Xin Quý vị lưu ý là trên tuyến đường 32 có thể
xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông tại khu vực Cầu Diễn vào giờ cao điểm.
Với các đối tác đến từ Ninh Bình, Nghệ An
- Đến ngã tư Pháp Vân – Cầu Giẽ, đi theo hướng dẫn đường đi Hà Nội. Đi thẳng đến nút giao thông ngã tư
Xuân Thủy, rẽ trái vào đường Hồ Tùng Mậu → đường 32.
- Sau khi vượt qua đường sắt cắt ngang đường 32, quý vị cần khoảng 10 phút để tới trường Đại học Công
nghiệp Hà Nội, bên tay phải. Hoăc sau khi qua Trung tâm Thương mại Ebest, Khu Công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm bên
tay trái, đi thêm 5 phút nữa, Quý vị sẽ tới trường ĐHCNHN nằm bên tay phải. Quý vị có thể dễ đàng nhận ra Trường qua
tòa nhà 17 tầng.
- Cần khoảng 90 phút để đi bằng ô tô từ Ninh Bình đến Trường. Xin Quý vị lưu ý là trên tuyến đường 32 có thể
xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông tại khu vực Cầu Diễn vào giờ cao điểm.

Bản đồ khu vực Trường ĐHCNHN

1

