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Указания за транспорт до учебен център New Horizons Bulgaria 

 
 Адрес: 
София 1040 
бул. „Драган Цанков“ № 36 
Интерпред, блок А, етаж 6 

Телефони:  
+359 2 4210040 
+359 2 4210044 

Email адреси: 
office@newhorizons.bg 
certification@newhorizons.bg 

Уеб: 
Сайт: www.newhorizons.bg 
Блог: http://blog.newhorizons.bg  

 

Офисът на New Horizons Bulgaria се намира в сградата на Световен Търговски Център Интерпред 
– гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 36, Интерпред, блок А, етаж 6.  
 
Известни обекти в близост: Парк-хотел „Москва”. 
 
 

Директни линии   

 Метро 

Слиза се на спирка „Жолио Кюри”. При излизане от подлеза сградата на Интерпред се намира 

по диагонал отдясно. 

 
 Автобусна линия 413  

Пътува се по бул. „Драган Цанков“ и се слиза на спирка „СТЦ Интерпред“. Ако се пътува в 

посока Младост, сградата на Интерпред е от дясната страната на спирката.  

 

 
 
Транспорт от спирка хотел „Плиска” 
 
 С линии на градския транспорт  

Пътува се по „Цариградско шосе” с тролейбусни линии: 4, 5, 8, 11 или автобусни линии: 72, 76, 

84, 114, 204, 213, 214, 280, 305, 306, 604. Слиза се на спирка хотел „Плиска” и се върви пеша по 

улица „Жолио Кюри” около 10-15 минути, докато се стигне до кръстовището на „Жолио  Кюри” и 

бул. „Драган Цанков”. Пресича се бул. „Драган Цанков” и сградата на Интерпред се пада от 

лявата страна. 
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Транспорт от Централна ж.п. гара и Централна автогара: 
  

 Автобусна линия 413  
Пътува се по бул. „Драган Цанков” в посока квартал „Младост” и се слиза на спирка „СТЦ 
Интерпред”. Сградата на Интерпред е от дясната страната на спирката.  
 

 Автобусни линии 213, 214, 305  
Пътува се по бул. „Цариградско шосе” и се слиза на спирка хотел „Плиска”. Върви се пеша по 
улица „Жолио Кюри” около 10-15 минути, докато се стигне до кръстовището на „Жолио Кюри” и 
бул. „Драган Цанков”. Пресича се бул. „Драган Цанков” и сградата на Интерпред се пада от 
лявата страна. 
 

 С лек автомобил  
Пътува се по бул. „Княгиня Мария Луиза”, пресича се бул. „Сливница” и на ЦУМ се завива 
наляво, по бул. „Цар Освободител”. Пресичат се бул. „Васил Левски” и бул. „Евлоги и Христо 
Георгиеви” и се продължава направо по бул. „Цариградско шосе”. Завива се надясно по бул. 
„Пейо Яворов” и на първото кръстовище се завива наляво по бул „Драган Цанков”. Сградата на 
Интерпред е след около 1 км, от дясната страна на булеварда.  

 

 
Транспорт от летище София: 
 

 С лек автомобил/такси  
Пътува се по бул. „Брюксел” и бул. „Александър Малинов” в посока ж.к. „Младост 4”/Бизнес 
Парк. Минава се под бул. „Цариградско шосе” и вдясно остава хотел „Метрополитан”. Завива се 
вдясно по бул. „Андрей Сахаров” и се продължава само направо, по бул. „Проф. Марко Семов” 
и бул. „Драган Цанков”.  Сградата на Интерпред е от лявата страна на булеварда.  

 
 

 

Хотели в близост до учебен център New Horizons Bulgaria 
 
New Horizons Bulgaria ще ви съдейства при организиране на вашия престой. Моля, 
запознайте се с възможностите за престой в близост до учебния център. 

 
 Хотел „Латинка” *** - http://www.hotel-latinka-sofia.com 
Адрес: София, кв. „Изток”, ул. „Латинка” 28А, тел.: 02/ 8700 841; 8700 848; 8700 866 
 
 Парк-хотел „Москва” *** - http://www.parkhotelmoskva.net  

Адрес: София, ул. „Незабравка” 25, тел.: 02/ 971 1024 
 

 Всеки хотел по Ваш избор, разположен в близост до метро станция. 

 
Радисън Блу Гранд Хотел, София ***** https://www.radissonblu.com/bg/hotel-sofia  
Адрес: София, пл. „Народно Събрание“ 4, тел.: +359 2 9334 334 
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