Desta forma, você encontra a KARL STORZ em 78532
Tuttlingen

De Zurique à KARL STORZ:
• Produção/pesquisa e desenvolvimento (Dr.-Karl-Storz-Straße 11)
• Central/centro de treinamento (Dr.-Karl-Storz-Straße 34)
• Centro de visitantes (Dr.-Karl-Storz-Straße 43)
- De Zurique a Schaffhausen/Singen, após cruzar a fronteira, pela
autoestrada A81 em direção a Stuttgart.
- No ponto de junção 38-Geisingen, pela B311 em direção a Tuttlingen até a
rotatória de Tuttlingen.
- Tomar a 3ª sáida da rotatória em direção a Rottweil/Spaichingen.
- No próximo cruzamento com semáforo, virar à direita e seguir pela
Stuttgarter Straße em direção a Donautal por aproximadamente 2 km.
- Após o terceiro semáforo (sem contar os semáforos de pedestres), virar à
esquerda e seguir pela Hermannstraße (--> observar a placa de indicação
branca “Dr.-Karl-Storz-Straße”), após o cruzamento ferroviário da Dr.-KarlStorz-Straße.
- Após aproximadamente 500 m, você estará no prédio da produção/
pesquisa e desenvolvimento da KARL STORZ, do lado esquerdo da rua.
- Após mais 500 m, você chegará à central/centro de treinamento da
KARL STORZ, do lado direito da rua.
- Do lado esquerdo da rua, em frente à central/centro de treinamento da
KARL STORZ, você encontrará o centro de visitantes.

De Stuttgart à KARL STORZ:
• Produção/pesquisa e desenvolvimento (Dr.-Karl-Storz-Straße 11)
• Central/centro de treinamento (Dr.-Karl-Storz-Straße 34)
• Centro de visitantes (Dr.-Karl-Storz-Straße 43)
- Autoestrada A81 de Stuttgart em direção a Singen.
- No ponto de junção 36-Tuningen, pela B523 em direção a Tuttlingen.
- No primeiro semáforo, atravessar o cruzamento e seguir a Stuttgarter
Straße em direção a Donautal por aproximadamente 2 km.
- Após o terceiro semáforo (sem contar os semáforos de pedestres), virar à
esquerda e seguir pela Hermannstraße (--> observar a placa de indicação
branca “Dr.-Karl-Storz-Straße”), após o cruzamento ferroviário da Dr.-KarlStorz-Straße.
- Após aproximadamente 500 m, você estará no prédio da produção/
pesquisa e desenvolvimento da KARL STORZ, do lado esquerdo da rua.
- Após mais 500 m, você chegará à central/centro de treinamento da
KARL STORZ, do lado direito da rua.
- Do lado esquerdo da rua, em frente à central/centro de treinamento da
KARL STORZ, você encontrará o centro de visitantes.
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De Stuttgart à KARL STORZ:
Administração/museu (Mittelstraße 8)
- Autoestrada A81 de Stuttgart em direção a Singen.
- No ponto de junção 36-Tuningen, pela B523 em direção a Tuttlingen e
seguir por esta estrada por aproximadamente 16 km.
- No primeiro semáforo em Tuttlingen, atravessar o cruzamento e seguir a
Stuttgarter Straße em direção a Donautal por aproximadamente 2 km.
- Após o terceiro semáforo (sem contar os semáforos de pedestres), virar à
direita para a Hermannstraße e, imediatamente depois, à esquerda para a
Mittelstraße (número do prédio 8).

Administração/
museu KARL STORZ

De Zurique à KARL STORZ:
Administração/museu (Mittelstraße 8)
- De Zurique a Schaffhausen/Singen, após cruzar a fronteira, pela
autoestrada A81 em direção a Stuttgart.
- No ponto de junção 38-Geisingen, pela B311 em direção a Tuttlingen até a
rotatória de Tuttlingen.
- Tomar a 3ª saída da rotatória em direção a Rottweil/Spaichingen.
- No próximo cruzamento com semáforo, virar à direita e seguir pela
Stuttgarter Straße em direção a Donautal por aproximadamente 2 km.
- Após o terceiro semáforo (sem contar os semáforos de pedestres), virar à
direita para a Hermannstraße e, imediatamente depois, à esquerda para a
Mittelstraße (número do prédio 8).

Como chegar de trem:
No caso de viajar de trem, recomenda-se tomar um táxi em Tuttlingen.
O ponto de táxi encontra-se diretamente na frente da estação ferroviária. O
tempo de viagem da estação ferroviária de Tuttlingen até a KARL STORZ em
Tuttlingen é de aproximadamente 10 min.

Produção/pesquisa e desenvolvimento da KARL STORZ

Central/centro de treinamento
KARL STORZ

Centro de visitantes KARL STORZ

Centro de logística KARL STORZ

Você encontrará a KARL STORZ em 78579 Neuhausen ob
Eck

De Zurique à KARL STORZ:
• Centro de logística (Take-Off Gewerbepark 83)
- De Zurique a Schaffhausen/Singen, após cruzar a fronteira, pela
autoestrada A81 em direção a Stuttgart.
- No ponto de junção 38-Geisingen, pela B311 em direção a Tuttlingen até a
rotatória de Tuttlingen.
- Na rotatória, a 1ª saída para Ulm/Stockach pela B311/B14 em direção ao
túnel.
- Após o fim da localidade, passar 2 rotatórias em direção a Ulm/Meßkirch.
- Após 9 km, à esquerda, em direção a Neuhausen ob Eck L440.
- Após aproximadamente 250 m, virar à direita, pela L440 em direção a
Neuhausen ob Eck.
- Seguir a estrada em Neuhausen ob Eck até o ponto de parada.
- No ponto de parada, virar à esquerda pela K5945 em direção ao Take-Off
Gewerbepark (Tuttlinger Straße).
- Após aproximadamente 1,5 km, à direita no Take-Off Gewerbepark.
- Após aproximadamente 300 m, encontra-se o centro de logística da
KARL STORZ, do lado esquerdo.

De Stuttgart à KARL STORZ:
• Centro de logística (Take-Off Gewerbepark 83)
- Autoestrada A81 de Stuttgart em direção a Singen.
- No ponto de junção 36-Tuningen, pela B523 em direção a Tuttlingen.
- No primeiro semáforo, virar á direita em direção a Ulm/Stockach B14.
- Na rotatória, a 2ª saída para Ulm/Stockach pela B311/B14 em direção ao
túnel.
- Após o fim da localidade, passar 2 rotatórias em direção a Ulm/Meßkirch.
- Após 9 km, à esquerda, em direção a Neuhausen ob Eck L440.
- Após aproximadamente 250 m, virar à direita, pela L440 em direção a
Neuhausen ob Eck.
- Seguir a estrada em Neuhausen ob Eck até o ponto de parada.
- No ponto de parada, virar à esquerda pela K5945 em direção ao Take-Off
Gewerbepark (Tuttlinger Straße).
- Após aproximadamente 1,5 km, à direita no Take-Off Gewerbepark.
- Após aproximadamente 300 m, encontra-se o centro de logística da
KARL STORZ, do lado esquerdo.
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