MIEJSCE KONFERENCJI
Konferencja odbywać się będzie w Hotelu Bulwar, ul. Bulwar Filadelfijski 18.
Hotel Bulwar nad malowniczym wiślanym
bulwarem, położony jest w panoramie toruńskiej
Starówki, wpisanej na listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO.
W bezpośrednim
sąsiedztwie hotelu znajdują się Krzywa Wieża,
mury obronne, a także inne wspaniałe gotyckie
budowle.
Hotel Bulwar mieści się w dawnych Koszarach
Racławickich. Przez zespół architektów i
konserwatorów zabytków wypracowany został
projekt hotelu, w którym połączono historię
budynku z wymaganiami nowoczesnego obiektu
hotelowego o wysokim, czterogwiazdkowym
standardzie

DOJAZD
Z DWORCA PKP (Dworzec PKP Toruń Główny, ul. Kujawska 1)
Przejściem podziemnym z dworca PKP wyjdziemy prosto na przystanki autobusowe, na których
należy wsiąść w autobus nr 22, 27 bądź 25, a następnie dojechać do przystanku "Plac Rapackiego" trzeci przystanek od dworca. Odległość od przystanku do hotelu wynosi 300 m.
Do hotelu z dworca można również dotrzeć pieszo - odległość wynoszącą ok. 1,8 km można pokonać
w niespełna 30 min podziwiając po drodze przepiękną panoramę Starego Miasta z mostu
drogowego - najlepiej przejść prawą stroną mostu.
Z DWORCA AUTOBUSOWEGO (Veolia Transport Toruń, ul. Dąbrowskiego 26)
Dworzec autobusowy znajduje się w centrum miasta, w odległości 1,4 km od hotelu. Z dworca do
hotelu dojdziemy pieszo kierując się w stronę Starówki, kolejno ulicami: Uniwersytecka, Wały
Generała Władysława Sikorskiego, Chełmińska, Rynek Staromiejski, Ducha Świętego i Flisacza, która
doprowadzi nas pod wejście do hotelu.

KOMUNIKACJA MIEJSKA W TORUNIU
AUTOBUSY I TRAMWAJE
Komunikację miejską w Toruniu zapewniają liczne połączenia autobusowe oraz kilka linii
tramwajowych Miejskiego Zakładu Komunikacji. Kursowanie linii dziennych rozpoczyna się ok. godz.
5:00 rano, a kończy przed godz. 23:00. Komunikację po godz. 23:00 zapewniają trzy autobusowe
linie nocne.
Cena biletu dziennego normalnego wynosi 2,80 zł. Opłata dotyczy jednego przejazdu w granicach
miasta. Opłacie nie podlega przewóz bagażu. Cena biletu na liniach nocnych jest dwukrotnością
ceny przejazdu obowiązującego w ciągu dnia.
Rozkład jazdy dostępny jest na stronie:
www.torun.pl/pl/miasto/transport-publiczny/komunikacja-miejska/rozklad-jazdy-komunikacji-miejskiej

TAKSÓWKI
Przewozy taksówkowe w Toruniu oferuje kilkanaście korporacji. Najwygodniej jednak zamówić ją
telefonicznie dzwoniąc pod płatne lub bezpłatne numery korporacji taksówkowych. Większość firm
oferuje również możliwość zamówienia taksówki za pomocą serwisu SMS.
Koszt przejazdu na terenie miasta wynosi ok. 6,50 zł opłaty początkowej i ok. 2,40 zł za każdy
kilometr. Przejazdy nocne są droższe o ok. 30 procent od ceny obowiązującej w ciągu dnia.
Korporacje taksówkowe:

MPT Copernicus Halo Taxi - tel. 56 191 91 / 56 191 92 / 800 101 555 / sms 691 99 91 92
Taxi Gra - tel. 56 191 93 / 56 196 69 / 800 552 121 / sms 601 16 96 69
Radio Tele Taxi Zrzeszenia - tel. 56 191 94 / 800 181 041 / sms 691 99 91 94
Puls Tele Taxi - tel. 56 191 95 / 56 196 67 /800 346 446 / sms 501 00 91 95
Speedway Taxi - tel. 56 191 98 / 800 190 305 / sms 502 68 91 98
Taxi Mercedes - tel. 56 191 99 / 800 686 816 / sms 601 56 91 99
Więcej informacji można znaleźć na portalach:
Ośrodek Informacji Turystycznej w Toruniu - www.it.torun.pl
Toruński Serwis Turystyczny - www.turystyka.torun.pl
Oficialny portal turystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.visitkujawsko-pomorskie.pl
Oficjalna strona miasta Torunia - www.torun.pl
Co w Toruniu - www.cowtoruniu.pl

