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Dojazd od strony Warszawy przez Piaseczno
Wpisujcie do nawigacji nazwę miejscowości Gościeńczyce
Z Piaseczna kierujecie się drogą krajową 722 relacji Piaseczno-Grójec. 12 km za Piasecznem docieracie do
miejscowości Łoś, a następnie przejeżdżacie przez miejscowości Nowy Prażmów i Prażmów. Cały czas
jedziecie drogą 722. 2 km za Prażmowem dwa ostre łuki i na drugim łuku mały mostek. 2 km za mostkiem
w miejscowości Gościeńczyce droga łukiem skręca w prawo. Na tym łuku po lewej znajduje się sklep
wiejski z neonem SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY 24H. Przed tym sklepem w lewo odchodzi
asfalt w który skręcacie. Boczną drogą asfaltową jedziecie 1,5 km i docieracie do małej murowanej
kapliczki po prawej stronie drogi. Widzicie drogowskaz w prawo do Naszego Pony Klubu.
prawo. 400 metrów szutrówka i jesteście na miejscu 

Dojazd od strony Warszawy przez Janki
Do Nawigacji wpisujecie miejscowość Gościeńczyce, gmina Grójec.
Z Janek jedziecie szosą krakowską (E77/ krajowa siódemka) na Grójec przez Magdalenkę, Mroków,
Tarczyn. 8 km za Tarczynem na początku drogi ekspresowej jest skrzyżowanie ze światłami. Na tych
światłach opisany jest skręt w lewo na Kośmin. Tu zawracacie w kierunku Warszawy. Po przejechaniu 600
metrów, przy stacji gazowej LPG skręcacie w prawo w drogę na Lesznowolę (Lesznowola grójecka, w
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odróżnieniu do Lesznowoli piaseczyńskiej). Po skręcie w prawo jedziecie 2,5 km do Lesznowoli
Grójeckiej, gdzie droga dochodzi w formie skrzyżowania T do drogi krajowej 722. Skręcacie w lewo w
drogę 722 i jedziecie kolejne 2,5 km, mijacie miejscowość Mirowice i dojeżdżacie do miejscowości
Gościeńczyce.
Na początku Gościeńczyc droga łukiem skręca w lewo jednocześnie idąc lekko pod górę. Na tym łuku po
prawej stronie drogi zobaczycie sklep wiejski z neonem SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY 24H.
Przy sklepie skręcacie w prawo w boczny asfalt i po 1,5 km docieracie do kapliczki po prawej stroni i
widzicie strzałkę w prawo do naszego Pony Klubu. 400 metrów szutrówka i jesteście na miejscu 
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