
Informacje komunikacyjne 
II Ogólnopolska Konferencja Geografów-Doktorantów, Kraków 27-29 września 2007 
 
 

 
Miejsce obrad  
 

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ 
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, tel. 12 6445250 (sekretariat ogólny) 
http://www.geo.uj.edu.pl/  
 

 Noclegi i śniadania 
  

Hotel Studencki „Piast”, ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków, tel. 12 6223100,  
piast@bratniak.krakow.pl, http://www.piast.bratniak.krakow.pl/  
 

 
Spotkanie integracyjne 
  

Dom Studencki „Żaczek”, al. 3 maja 5, 30-063 Kraków, www.zaczek.com.pl  
 

 
Rejestracja uczestników będzie prowadzono w pierwszym dniu konferencji (27 września) w Hotelu 
Studenckim „Piast” oraz w drugim dniu konferencji (28 września) w miejscu obrad - Kampusie UJ. 

 
 
Transport... 
 

... na miejsce obrad: 
 

• z dworców PKP/PKS autobusem MPK linii numer 124. Należy wsiąść na przystanku Dworzec 
Główny i wysiąść na przystanku Ruczaj (ostatni przystanek na trasie). 

 

• z miejsca noclegów autobusem MPK linii numer 194. Z Hotelu należy podejść około 400 metrów w 
kierunku wschodnim ulicą Nawojki, do skrzyżowania z Al. Kijowską. Przystanek autobusu 194 
(przystanek Kawiory) znajduje na Al. Kijowskiej, tuż za skrzyżowaniem (idąc od „Piasta”, przystanek 
będzie zaraz po lewej stronie). Wysiąść należy na 14 przystanku z kolei - przystanku Ruczaj, 
bezpośrednio przed Kampusem UJ).  

 

• transport z Hotelu Studenckiego „Piast” do Kampus UJ w dniu obrad (28 września) zapewniają 
Organizatorzy, w ramach opłaty konferencyjnej. Odjazd autobusu sprzed hotelu o 8.30.  

 
... na miejsce noclegów: 

 

• z dworców PKP/PKS tramwajami MPK linii numer 4, 13, 14, 24 (kierunek Bronowice lub Bronowice 
Nowe). Wsiąść należy na przystanku Dworzec Główny i wysiadamy na przystanku Akademia 
Pedagogiczna (7 przystanek). Następnie należy podejść pieszo około 200 metrów ulicą Piastowską 
w kierunku południowym.  

 
Aktualne rozkłady jazdy autobusów i tramwajów oraz pełen cennik biletów krakowskiego MPK dostępne są 
na stronie: http://rozklady.mpk.krakow.pl/. 
 
Studentom studiów doktoranckich przysługują w Krakowie bilety ulgowe. Aby korzystać ze zniżki należy 
posiadać podbita legitymacje studencką. Kupując bilet ulgowy należy zaznaczyć, że chodzi o „ulgowy 
gminny” (dla doktorantów), a nie „ulgowy ustawowy” (przysługujący uczniom szkół, zwykłym studentom).  
 

Rodzaj biletu normalny ulgowy gminny 
  jednorazowy 2.50 zł 1.35 zł 
  godzinny 3.10 zł 1.65 zł 
  24-godzinny 10.40 zł 5.70 zł 

 
Takie same bilety obowiązują na tramwaj i autobus. Na terenie Krakowa nie obowiązuje opłata za bagaż w 
środkach komunikacji miejskiej. Szczegółowy cennik biletów: http://www.mpk.krakow.pl/ 
 
 



 
 
 
 


