Szanowni Państwo,
Zdajemy sobie sprawę, że dotarcie na OSSA 2017 do Schroniska Orle w Górach Izerskich może być
nieco kłopotliwe. Ze względu na różne miasta startowe, nie organizujemy wspólnego dojazdu,
zobaczymy się wszyscy razem dopiero na miejscu. Chcielibyśmy jednak zasugerować najprostszą
opcję, jeżeli już uda się Państwu dotrzeć na Dworzec Główny we Wrocławiu. Organizatorzy z
Uniwersytetu Wrocławskiego będą w schronisku od godziny 15:00, w razie jakichkolwiek problemów
prosimy o kontakt telefoniczny:
Sebastian Strzelecki – 783 467 784
lub
Małgorzata Pietras – 534 621 664

DOJAZD WROCŁAW-SCHRONISKO ORLE

Krok 1. Pociąg Wrocław Główny – Szklarska Poręba Górna

Bilet można kupić wcześniej przez Internet (https://www.intercity.pl/pl/), studenci objęci są 51%
zniżką. Najbardziej polecamy pociąg startujący o 13:09, wtedy najlepiej zgrają się Państwo z oficjalną
rejestracją uczestników na konferencję (18:00 w Orlu).

Krok 2. Kolej Izerska Szklarska Poręba Górna – Szklarska Poręba Jakuszyce

Cały rozkład dostępny na stornie: http://www.kwszp.info/rj.php
Przesiadka do Kolei Izerskiej jest na tej samej stacji, na której wysiada się z poprzedniego pociągu.
Bilet (ok. 2 zł) kupuje się już w środku, u konduktora. Jeżeli pociąg z Wrocławia byłby opóźniony,
proszę się nie stresować, Kolej Izerska zazwyczaj czeka.

Krok 3. Spacer Jakuszyce - Schronisko Orle (1 – 1,5 h)

Istnieją dwie możliwe trasy, obie zaznaczone są na mapie powyżej. Polecamy bardziej niebieską
drogę, jest łagodniejsza i asfaltowa. Ze stacji należy kierować się do najbliższej mapy z zaznaczonymi
szlakami turystycznymi, ona poprowadzi dalej. Po dotarciu na miejsce proszę szukać organizatorów:
albo w schroniskowym barze (można tam coś zjeść i wypić), albo przed budynkiem. Postaramy się
mieć transparent z napisem OSSA, żeby wiedzieli Państwo kogo zaczepiać 

ALTERNATYWA
Do Schroniska Orle można również dojechać samochodem. Od strony czeskiej jest to legalne, od
polskiej troszkę mniej (chociaż droga jest przejezdna, to ta zaznaczona na niebiesko na mapie z kroku
trzeciego). Pod schroniskiem można zaparkować samochód.

POWRÓT
Droga powrotna odbywa się analogicznie, tylko w przeciwną stronę. Planujemy oficjalne zakończenie
konferencji w sobotę wieczorem, więc w niedzielę rano po wykwaterowaniu są Państwo wolni.
Dojazd Koleją Izerską, a następnie pociągi można sprawdzić na wcześniej podanych stornach
internetowych. Oczywiście, służymy poradą „na żywo” już podczas konferencji.

