
              
 

Comenius Regionaal Colloquium Neerlandicum 2017 
Op reis! 

 
Wrocław, 24-27 mei 2017 

Erasmus Leerstoel voor Nederlandse Filologie, Universiteit Wrocław (Polen) 
 

 
PRAKTISCHE INFORMATIE 

 
Adressen: 
 
Hotel Campanile  
https://www.campanile.com/en/hotels/campanile-wroclaw-stare-miasto 
ul. Jagiełły 7, tel.: +48 71 326 78 00 
 
KFN (Katedra Filologii Niderlandzkiej – Erasmus Leerstoel voor Nederlandse Filologie) 
ul. Kuźnicza 21-22, tel.: +48 71 3752-788 
 
OKN (Ośrodek Kultury Niderlandzkiej – Centrum voor de cultuur van de Lage Landen) 
ul. Uniwersytecka 28A, tel.: +48 71 372 41 29 
 
Ratusz, Muzeum Sztuki Mieszczańskiej 
Rynek 1 
 
Bar Bazylia 
ul. Kuźnicza 42, tel.: +48 71 375 20 65 
 

 

Luchthaven → hotel 
 
met het openbaar vervoer 
Verlaat de Nieuwe Terminal en ga rechtsaf naar de bushalte „Port lotniczy”. Neem de lijn 106 (richting 
“Dworcowa”). Stap aan de 22ste bushalte uit (Pl. Orląt Lwowskich). Neem de eerste straat links en aan de 
eerste stoplichten gaat u rechtsaf (naar de tramhalte op het eerste tramspoor). Neem de lijn 0P (richting 
“Dworzec Nadodrze”) of de lijn 14 (richting “Osobowice”). Stap op de tweede tramhalte uit (Dmowskiego). 
Als u uitstapt, ga linksaf tot de stoplichten aan de rechterkant. Steek de weg over en ga rechtdoor. De 
ingang van het hotel bevindt zich aan uw rechterkant. 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 



met de taxi  
Dit is een duurdere optie (ongeveer 50-60 zł) 
 
Enkele opties: 
 
Ryba Taxi +48 516 007 700 
Wicar Taxi +48 725 717 171 
EcoCar Taxi +48 123 456 789 
Expres Radio Taxi +48 19628 
 

 

Station → hotel 
 
Verlaat het hoofdstation aan de kant van de loketten. Wandel in de richting van het gebouw met veel 
winkels en het rode logo met het opschrift “Wrocław 2016”. U ziet een tramhalte van de lijn 0P (Dworzec 
Główny PKP). Neem deze lijn (richting “Dworzec Nadodrze”) en stap aan de vijfde tramhalte uit 
(Dmowskiego). Als u uitstapt, ga linksaf tot de stoplichten aan de rechterkant. Steek de weg over en ga 
rechtdoor. De ingang van het hotel bevindt zich aan uw rechterkant. 
 

 

 



Busstation → Hotel 
 

 
 
Ga rechtdoor en wandel door de voetgangerstunnel. Volg deze weg totdat u een plein met verschillende 
grasperken ziet. Ga linksaf naar de tramhalte van de lijn 0P. Neem deze lijn (richting “Dworzec Nadodrze”) 
en stap aan de vijfde tramhalte uit (Dmowskiego). Als u uitstapt, ga linksaf tot de stoplichten aan de 
rechterkant. Steek de weg over en ga rechtdoor. De ingang van het hotel bevindt zich aan uw rechterkant. 
 

  



 
 

 

Autosnelweg →  hotel 
 
1) 
Volg de A4 en DK5 naar Powstańców Śląskich in Wrocław:  
Vertrek in noordwestelijke richting op de A4.  
Sla op de DK5/de E261 af richting DK8/E67/Wrocław/Lotnisko Port Lotniczy.  
Volg de 2 linkerrijstroken om schuin linksaf te slaan naar aleja Karkonoska/de DK5.  
Ga verder op de Powstańców Śląskich. 
Neem de Zaporoska, Grabiszyńska, Piłsudskiego en Podwale naar de Władysława Jagiełły: 
Ga rechtdoor op Powstańców Śląskich.  
Ga rechtdoor op plac Powstańców Śląskich.  
Sla rechtsaf naar Zaporoska.  
Volg een rijstrook naar keuze om schuin rechtsaf te slaan naar rondo Żołnierzy Wyklętych.  
Volg een rijstrook naar keuze om schuin rechtsaf te slaan naar Zaporoska. 
 Sla rechtsaf naar Grabiszyńska.  
Sla linksaf naar Piłsudskiego.  
Weg vervolgen naar Podwale.  
Weg vervolgen naar most Sikorskiego.  
Weg vervolgen naar Mostowa.  
Weg vervolgen naar Władysława Jagiełły. U vindt uw bestemming rechts. 
(bron: maps.google.com) 
 



 
 
2) 
Neem de A8/E67 naar de Graniczna in Wrocław. Neem afrit Wrocław Lotnisko vanaf de A8/E67: 
Vertrek in oostelijke richting op de A4 
Volg de rechterrijstrook bij het knooppunt Wrocław Południe om de 
borden A8/E67/S8 richting Wrocław/Warszawa/Poznań/Port Lotniczy/Kudowa-Słone te volgen 
Houd links aan om door te rijden in de richting van de A8/de E67 
Weg vervolgen naar de A8/de E67 
Volg de rechterrijstrook bij het knooppunt Wrocław Lotnisko om de borden Port 
Lotniczy/Wrocław/Muchobór te volgen 
Volg de Graniczna, Strzegomska en Legnicka naar de Władysława Jagiełły: 
Neem op de rotonde de 1ste afslag naar Graniczna 
Neem de 2de afslag op rondo Rotmistrza Witolda Pileckiego naar Strzegomska 
Sla linksaf om op Strzegomska te blijven 
Sla linksaf naar plac Strzegomski 
Sla rechtsaf naar Legnicka 
Sla linksaf naar Podwale 
Weg vervolgen naar most Sikorskiego 
Weg vervolgen naar Mostowa 
Weg vervolgen naar Władysława Jagiełły. U vindt uw bestemming rechts. 



 
 

 

Hotel → KFN  
 
te voet (ongeveer 1 kilometer) 
Verlaat het gebouw en ga rechtsaf tot de eerste straat (Jagiełły). Daarna gaat u linksaf. Volg deze straat tot 
het eerste kruispunt. Hier gaat u linksaf in Księcia Witolda. Volg deze straat totdat u een brug (Pomorski) 
ziet.  Ga rechtsaf, wandel daarna over de brug naar het kruispunt met Grodzka en Nowy Świat. Daarna 
gaat u rechtdoor naar Odrzańska. Sla linksaf naar Nożownicza en volg deze straat. U passeert onder 
andere een sushibar, cafés en een kruidenierswinkel. Op het kruispunt met Kuźnicza gaat u rechtdoor. De 
ingang naar KFN bevindt zich aan uw rechterkant (het eerste gebouw). Daarna gaat u naar de derde 
verdieping.  
 

 



 
 
 
met de tram  
Deze optie is meer ingewikkeld en neemt meer tijd in beslag – u moet één of twee keer overstappen. Er 
zijn twee combinaties: 
 
1) 
De lijn 0L ( richting “Dworzec Nadodrze”) en dan lijn 6 ( richting “Kowale”) of 7 ( richting “Poświętne”) 
 
Verlaat het gebouw en ga rechtsaf tot de eerste straat (Jagiełły). Steek de weg over aan de stoplichten om 
naar het tweede tramspoor te gaan. Ga linksaf naar de tramhalte (“Dmowskiego”). Neem de lijn 0L  
(Dworzec Nadodrze) en stap op de vierde tramhalte uit (Arkady Capitol). U hoort een karakteristiek 
deuntje. Ga linksaf en dan rechtsaf (aan de stoplichten). Steek de weg weer over aan de stoplichten (naar 
het tramspoor). Ga naar de tramhalte Arkady Capitol van de lijn 6 (richting “Kowale”) en 7 (de richting 
“Poświętne”). U stapt aan de zesde tramhalte uit (Uniwersytecka). Als u uitstapt, ga rechtsaf en neem dan  
de eerste straat rechts (Nożownicza). U ziet parkeerplaatsen langs de straat aan uw linkerkant. Hier 
bevindt zich de ingang van het KFN. Daarna gaat u naar de derde verdieping. 
 

 



 

 
 
2) 
lijn 24 ( richting “FAT”), dan lijn 10 ( richting “Biskupin”) en tenslotte  lijn 7 (richting “Poświętne”) 
 
Verlaat het gebouw en ga rechtsaf tot de grote straat (Jagiełły). Steek de weg over aan de stoplichten om 
naar het tweede tramspoor te gaan. Ga linksaf naar de tramhalte (“Dmowskiego”). Neem lijn 24 (richting 
“FAT”). Stap aan de eerste tramhalte uit (Plac Jana Pawła II – een plaats gekenmerkt door een 
karakteristieke fontein en standbeelden). Ga linksaf naar de onderdoorgang. Ga dan rechtsaf. Blijf aan dit 
tramspoor. Neem lijn 10 ( richting “Biskupin”). Stap aan de tweede tramhalte (Świdnicka) uit. Ga linksaf 
en steek de weg over (aan de stoplichten rechts). U ziet een tramhalte (Świdnicka Dom Europy). Neem lijn 
7 (richting “Poświętne”). Stap aan de derde tramhalte uit (Uniwersytecka). Als u uitstapt, ga rechtsaf en 
neem dan de eerste straat rechts (Nożownicza). U ziet parkeerplaatsen langs de straat aan uw linkerkant. 
Hier bevindt zich de ingang van het KFN. Daarna gaat u naar de derde verdieping. 
Let op: in plaats van lijn 10 kunt u ook de lijnen 3 of 33 nemen. In plaats van lijn 7 kunt u de lijn 6 nemen. 
 

 



 

 
 

 

Hotel → OKN  
 
te voet ongeveer 900 meter 
Verlaat het gebouw en ga rechtsaf tot de eerste straat (Jagiełły). Ga daarna linksaf. Volg deze straat tot het 
eerste kruispunt. Hier gaat u linksaf in Księcia Witolda. Volg deze straat totdat u een brug (Pomorski) ziet. 



Ga rechtsaf en wandel daarna over de brug. Ga linksaf (Grodzka) en neem dan de eerste straat rechts 
(Więzienna). Neem de tweede straat links (Uniwersytecka). Volg deze straat totdat u vlaggen ziet aan uw 
rechterkant.  Op een ruit ziet u het opschrift ‘Ośrodek Kultury Niderlandzkiej’. De ingang bevindt zich 
enkele stappen verder aan uw rechterkant. 
 

 

 
 
met de tram  
Deze optie is meer ingewikkeld en neemt meer tijd in beslag – u moet één of twee keer overstappen. Er 
zijn twee combinaties: 
 
1) 
lijn 0L (richting “Dworzec Nadodrze”) en dan  lijn 6 ( richting “Kowale”) of 7 ( richting “Poświętne”) 
 
Kijk: Hotel → KFN (de eerste mogelijkheid – met de tram)  
MAAR: Als u uitstapt, ga linksaf en neem dan de eerste straat links (Uniwersytecka). Volg deze straat tot 
het kruispunt met Kuźnicza. Ga rechtdoor. U ziet vlaggen aan uw linkerkant. Let op: de ingang naar het 
OKN is naast een boekwinkel en tegenover de faculteit Rechtsgeleerdheid (het grote moderne gebouw). 
 



2) 
lijn 24 (richting “FAT”), dan lijn 10 ( richting “Biskupin”) en tenslotte  lijn 7 ( richting “Poświętne”) 
 
Kijk: Hotel → KFN (de tweede mogelijkheid – met de tram) 
MAAR: Als u uitstapt, ga linksaf en neem dan de eerste straat links (Uniwersytecka). Volg deze straat tot 
het kruispunt met Kuźnicza. Ga rechtdoor. U ziet vlaggen aan uw linkerkant. Let op: de ingang naar het 
OKN is naast een boekwinkel en tegenover de faculteit Rechtsgeleerdheid (het grote moderne gebouw). 
 

 

KFN  → OKN  
(ongeveer 130 meter) 
 
Verlaat het gebouw van KFN en ga linksaf.  Neem daarna de eerste straat rechts (Kuźnicza). Aan de 
linkerkant ziet u een boekwinkel. Ga linksaf (Uniwersytecka). Het OKN bevindt zich aan uw linkerkant. Let 
op: de ingang van het OKN is naast een boekenwinkel en tegenover de faculteit Rechtsgeleerdheid (het 
grote moderne gebouw). 
 

 
 

 

KFN → Bazylia  
(ongeveer 150 meter) 
 
Verlaat het gebouw en ga linksaf. Neem daarna de eerste straat rechts (Kuźnicza) en ga rechtdoor. U 
passeert onder andere een boekenwinkel.  Volg deze straat en wandel tot het kruispunt met de 
Uniwersytecka straat. Bazylia bevindt zich aan uw linkerkant. 



 
 

 
 

 

OKN → Bazylia  
(ongeveer 80 meter) 
 
Verlaat het gebouw en ga rechtsaf. Neem de eerste straat links (Kuźnicza). Bazylia bevindt zich aan uw 
linkerkant.  



 
 

 

Hotel → Stadhuis 
 
te voet 
Verlaat het gebouw en ga rechtsaf tot de eerste straat (Jagiełły). Ga daarna linksaf. Volg deze straat tot het 
eerste kruispunt. Hier gaat u linksaf in Księcia Witolda. Volg deze straat totdat u een brug (Pomorski) ziet. 
Ga rechtsaf, wandel daarna over de brug tot het kruispunt met Grodzka en Nowy Świat. Wandel 
vervolgens rechtdoor naar Odrzańska. Volg deze straat (ongeveer 260 meter) tot het einde. U ziet een 
plein waarop zich een fontein bevindt. Wandel in die richting en ga dan linksaf. U ziet het restaurant “Spiż” 
op de hoek. Ga rechtdoor. De ingang van het Stadhuis bevindt zich in het rode bakstenen gebouw. 
 

 



 
 
met de tram  
Deze optie is meer ingewikkeld en neemt meer tijd in beslag. 
 
Verlaat het gebouw en ga rechtsaf tot de eerste straat (Jagiełły). Steek de weg over aan de stoplichten om 
naar het tweede tramspoor te gaan. Ga linksaf naar de tramhalte (“Dmowskiego”). Neem lijn 24 (richting 
“FAT”) of lijn 0L (richting “Dworzec Nadodrze”). Stap aan de eerste tramhalte uit (Plac Jana Pawła II – een 
plaats met een karakteristieke fontein en standbeelden). Ga linksaf naar de onderdoorgang. Ga dan 
rechtsaf. Blijf aan dit tramspoor. Neem  lijn 10 (richting “Biskupin”), 3 (richting “Księże Małe”) of 33 
(richting “Stadion Olimpijski”). Stap aan de tweede tramhalte uit (Świdnicka). Steek de weg over naar de 
straat waar zich de KFC bevindt en ga rechtdoor (Świdnicka). U passeert Pasibus, H&M en Costa Coffee. Op 
de hoek aan uw linkerkant bevindt zich een postkantoor. Hier moet u linksaf gaan. Volg deze straat tot het 
einde van het Stadhuis (het rode bakstenen gebouw met versieringen). Ga rechtsaf. De ingang bevindt zich 
aan uw rechterkant. Aan uw linkerkant ziet u een standbeeld. 
 

 



 

 


