Dojazd
Z lotniska do Dworca Głównego
Pociąg. Do stacji Kraków Główny kursuje średnio co 30 minut od 4:30 do 0:20
Bilety kosztuje 9 PLN i można je nabyć:
- automat w terminalu pasażerskim, poziom 0 (płatność gotówką lub kartą)
- automat na stacji kolejki (płatność gotówką lub kartą)
- w pociągu u obsługi (płatność tylko gotówką).
Ważne!!!! W przypadku niektórych kursów część trasy może być objęta komunikacją zastępczą –
proszę zawracać uwagę na rozkład jazdy.
Rozkład jazdy: https://malopolskiekoleje.pl/images/rozklady-jazdy/SKA-1---Wieliczka-KrakwLotnisko---ZZRJP-11.III-9.VI.2018.pdf
Autobus. Do stacji Dworzec Główny Wschód kursuje autobus nr 208 (902 – nocny), przystanek
umiejscowiony jest przy wyjściu z terminalu po prawej stronie. Bilet kosztuje 4 PLN (podczas zakupu
należy wybrać opcje – strefa I +II Aglomeracja) , można go nabyć w automacie na przystanku lub w
autobusie (płatne kartą lub gotówką)
Rozkład jazdy: http://www.mpk.krakow.pl/pl/page-f3044045/
Taxi
Postój taksówek znajduje się przed terminalem, kurs do centrum Krakowa kosztuje ok. 80 PLN.
Można również skorzystać z aplikacji UBER

Z Dworca Głównego do miejsca obrad w Krakowie
Tramwaj. Z przystanku Dworzec Główny tramwaje nr 4, 14, 44 i 24 relacji Bronowice, należy wysiąść
na trzecim przystanku „Plac Inwalidów” znajdującym się ok. 300 m od miejsca obrad.
Autobus. Z przystanku Dworzec Główny Zachód autobus nr 179 relacji Kurdwanów, z przystanku
Dworzec Główny Wschód autobusy nr 208 relacji Kraków Airport i 192 relacji Chełm, we wszystkich
przypadkach należy wysiąść na czwartym przystanku „Plac Inwalidów” znajdującym się ok. 300 m od
miejsca obrad.
Bilety można nabyć w automatach na przystankach i w pojazdach, dla przejazdu z Dworca do miejsca
obrad wystarczy kupić bilet 20 minutowy (2,80 PLN płatne kartą lub gotówką, opcja – strefa I Miasto
Kraków)
Rozkład jazdy tramwajów i autobusów - http://www.mpk.krakow.pl/pl/page-f3044045/
Taxi, taksówki znajdują się przy głównych wyjściach z dworca, koszt dojazdu do miejsca obrad to
ok. 30 PLN.

UWAGA!!!!!! Przed przyjazdem do Krakowa proszę sprawdzić na stronie konferencji czy nie zmienił
się rozkład jazdy tramwajów i autobusów z powodu planowanych remontów

W godzinach popołudniowo-wieczornych wszyscy uczestnicy zostaną przewiezieni autokarem do
ośrodka w Dobczycach oddalonego ok. 30 km od Krakowa gdzie odbędzie się dalsza część
konferencji. http://hoteldobczyce.pl/

