Dojazd do Góry Św. Anny z autostrady, od strony Wrocławia:
1. Zjeżdżamy z autostrady na zjeździe 248, dro-

gowskazy na drogę krajową nr 423, i na miejscowości Krapkowice, Kędzierzyn, Gogolin.
2. Po zjechaniu z autostrady, 400 metrów dalej,
dojeżdżamy do drogi nr 423 z Kędzierzyna do
Opola - skręcamy w prawo, drogowskaz na Gogolin i Opole.
3. Przejeżdżamy nad autostradą, zaraz za nim
na rondzie skręcamy w prawo na drogę nr 409,
drogowskaz na Strzelce Op.
4. Jedziemy prosto około 16 km, najpierw drogą główną przez Gogolin, następnie mijamy
Dąbrówkę, Ligotę Dolną*, Niwki, Kalinowice.
5. Za Kalinowicami skręcamy w prawo, drogowskaz na Górę Św. Anny.
6. W miejscowości Wysoka jadąc cały czas
prosto, dojeżdżamy do Góry Św. Anny.
7. Przez wioskę jedziemy drogą główną około
500 m. Skręcamy w lewo w miejscu oznaczonym strzałkami do Domu Pielgrzyma.
* Samochody osobowe mogą 200 m za Ligotą
Dolną skręcić na prawo, drogowskaz na Ligotę Górną. Za Ligotą Górną dojeżdża się do wioski Wysoka, w której na skrzyżowaniu z drogą główną należy skręcić w prawo i przejechać
przez wioskę, by dotrzeć do Góry Św. Anny.

Dojazd z autostrady, od strony Katowic:
1. Zjeżdżamy z autostrady na zjeździe 269, drogowskazy na

Strzelce Op. i Kędzierzyn-Koźle (należy zwrócić uwagę, by
nie zjechać na wcześniejszym zjeździe nr 275, gdzie drogowskazy kierują tylko na Strzelce Op.).
2. Po zjechaniu z autostrady, 300 metrów dalej, dojeżdżamy do drogi Strzelce-Kędzierzyn, skręcamy na nią w prawo,
drogowskaz na Kędzierzyn-Koźle.
3. Jedziemy prosto około 6 km do Zalesia Śl.
4. W Zalesiu z drogi głównej skręcamy w prawo, drogowskaz na Górę Św. Anny.
5. Jedziemy prosto około 6 km do Leśnicy, po drodze mijając Lichynię.
6. Przez Leśnicę przejeżdżamy drogą z pierwszeństwem
przejazdu (drogowskazy na Górę Św. Anny).
7. 300 metrów za Leśnicą na skrzyżowaniu jedziemy łukiem
w lewo, drogą z pierwszeństwem przejazdu, drogowskaz na
Górę Św. Anny.
8. Około 2 km dalej dojeżdżamy do drogi prowadzącej ze
Zdzieszowic na Górę Św. Anny, skręcamy na nią w prawo.
400 m dalej wjeżdżamy do miejscowości Góra Św. Anny.
9. Pierwszy zjazd w prawo, 50 metrów za tablicą „Góra Św.
Anny”, pod kątem 90 stopni od drogi głównej, prowadzi do
Domu Pielgrzyma.

Dojazd z Opola:
1. Wyjeżdżamy z Opola drogą krajową nr 94, drogowskazy

na Kraków.
2. Jedziemy drogą krajową nr 94 około 27 km, po drodze mijamy miejscowości Walidrogi, Nakło, Izbicko, Sucha.

3. Około 300 m za Suchą skręcamy w prawo, drogowskaz na
Górę Św. Anny.
4. Jedziemy prosto około 5 kilometrów, po drodze mijając
Szymiszów.
5. Dojeżdżamy do Kalinowa, do drogi nr 409 prowadzącej ze
Strzelec Op. do Gogolina, i skręcamy na nią w prawo, drogowskaz na Górę Św. Anny.
6. Po wyjechaniu z Kalinowa, około 300 m dalej, skręcamy z
drogi głównej w lewo, drogowskaz na Górę Św. Anny.
7. W miejscowości Wysoka jadąc cały czas prosto, dojeżdżamy do Góry Św. Anny.
8. Przez wioskę jedziemy drogą główną około 500 m. Na jej
końcu skręcamy w lewo w miejscu oznaczonym strzałkami
do Domu Pielgrzyma.

Dojazd ze Strzelec Op. (Olesna i Dobrodzienia):
1. Po wjechaniu do Strzelec Op. drogą nr 426, na pierwszym
skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną dojeżdżamy do drogi
krajowej nr 94 Gliwice-Opole. Skręcamy na nią w prawo,
drogowskaz na Opole.
2. Po przejechaniu 100 metrów, na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, gdzie drogowskaz w lewo podaje kierunek
Kędzierzyn i Góra św. Anny, jedziemy prosto, w kierunku
Opola (czyli wbrew wskazaniom drogowskazu).
3. Około 700 metrów dalej, na kolejnym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, skręcamy w lewo na drogę nr 409, drogowskaz na Krapkowice i Prudnik.
4. Jedziemy prosto około 8 km, mijając po drodze Rożniątów i Kalinów.
5. Około 300 m za Kalinowem skręcamy z drogi głównej w
lewo, drogowskaz na Górę Św. Anny.
6. Mijamy miejscowość Wysoka i dojeżdżamy do Góry Św.
Anny. Przez wioskę jedziemy drogą główną około 500 m. Na
jej końcu skręcamy w lewo w miejscu oznaczonym strzałkami do Domu Pielgrzyma.

