KOMUNIKAT 2

Dla osób zainteresowanych udziałem tylko w pierwszym dniu obrad konferencji (16 czerwca) koszt
udziału wynosi 40 zł (w cenie - bufet kawowy) po wcześniejszym zgłoszeniu (do dnia 10 czerwca)
pod adresem krajobraz.kulturowy@us.edu.pl

Informacje o dojeździe i zakwaterowaniu
Obrady Konferencyjne odbywają się w dwóch obiektach Wolińskiego Parku Narodowego:



Pierwszego dnia – 16 czerwca w Muzeum Przyrodniczym (Międzyzdroje, ul.
Niepodległości 3a)
Drugiego dnia – 17 czerwca w Ośrodku Edukacyjnym Biała Góra (położonym około 3
km od Międzyzdrojów)

Przejazdy pomiędzy tymi lokalizacjami są zapewnione przez organizatorów. W pierwszym
dniu obrady odbywają się w siedzibie WPN w Międzyzdrojach i po południu, po ich
zakończeniu nastąpi zakwaterowanie w pokojach ośrodka w Białej Górze, gdzie odbędzie się
uroczysta kolacja i obrady następnego dnia.
WERSJA I
PRZYJAZD – PKP (Z UWAGI NA PLANOWANĄ KOREKTĘ ROZKŁADU PKP – PONIŻSZE
GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE- PROSIMY O SKONTROLOWANIE PRZED WYJAZDEM)
1) Dojazd w dniu rozpoczęcia konferencji:
Bezpośredni nocny pociąg z kierunku Warszawy, Wrocławia, Opola, Katowic przyjeżdża do
Międzyzdrojów o 7.42
Należy wysiąść na stacji Międzyzdroje. Część pociągów dalekobieżnych jedzie bezpośrednio
(kierunek Świnoujście).
2) Dojazd w dniu poprzedzającym konferencję (dla osób rezerwujących dodatkowy
nocleg za 50 zł od osoby):
Pociąg Intercity do Szczecina i tam przesiadka do Międzyzdrojów:









Kraków – Szczecin-Międzyzdroje:
czas przejazdu 7.02 - 14.49: Szczecin-Międzyzdroje: (15.35-17.04) lub
czas przejazdu 11.03-18.46: Szczecin-Międzyzdroje (20.06-21.16)
Katowice-Szczeci-Międzyzdroje
czas przejazdu 7.15 - 14.19: Szczecin-Międzyzdroje: (15.35-17.04) lub
czas przejazdu 11.01-18.19: Szczecin-Międzyzdroje (20.06-21.16)
Warszawa-Szczeci-Międzyzdroje
czas przejazdu 7.25 - 13.10: Szczecin-Międzyzdroje: (15.35-17.04) lub
czas przejazdu 11.30-17.33: Szczecin-Międzyzdroje (20.06-21.16)

Można także kontynuować podróż ze Szczecina jednym z licznych busów (nieco szybciej,
częstsze kursy, obsługiwane przez firmy Jomsborg i Emilbus, przystanek w sąsiedztwie
dworca kolejowego Szczecin Główny)
Dworzec kolejowy w Międzyzdrojach znajduje się 5-10 min. drogi pieszo od siedziby WPN
i 3 km od ośrodka edukacyjnego (zakwaterowanie) w Białej Górze.
Zalecane numery taksówek (np. nr 607294818 lub 91 328 28 88).
Powrót z ko0nferencji – zalecany bezpośredni nony pociąg w kierunku Warszawy,
Wrocławia, Katowic odjeżdża o 20.59 (po powrocie z Rugii – dojazd autokaru nastąpi
wieczorem bezpośrednio pod dworzec PKP)
WERSJA II
PRZYJAZD – SAMOCHÓD OSOBOWY
Do Międzyzdrojów jedziemy trasą S3 od Szczecina (około 1.5 godz.). Miejsca parkingowe przy
muzeum znajdują się bezpośrednio przy skarpie wejścia do muzeum a naprzeciwko jest
parking strzeżony. Można również zaparkować w siedzibie dyrekcji WPN – wjazd około 50 m
od muzeum, w okolicy skrzyżowania, ostro pod górkę. Do Białej Góry jedziemy spod Muzeum
w kierunku na Wisełkę, około 3 km za miastem skręcamy w lewo zgodnie ze znakami. Po
kilkuset metrach stajemy pod bramą ośrodka. Parkujemy na centralnym parkingu wg planów
zamieszczonych poniżej.
Zakwaterowanie
Ośrodek Biała Góra dysponuje pokojami 2 i 3 osobowymi. Część pokoi ma łazienki
indywidualne, część natomiast łączone z pokojem sąsiednim. W ośrodku jest zaplecze
kuchenne i możliwość przygotowania gorących napojów i prostego posiłku (we własnym
zakresie dla osób przyjeżdżających dzień wcześniej i/lub zostających jedną noc dłużej).
Odjazd i zakończenie konferencji
Całodniowa wycieczka na Rugię zakończy się w późnych godzinach wieczornych – około 20-21.

