Komunikacja Miejska W Łodzi
W Łodzi przy przejazdach komunikacją miejską obowiązują bilety czasowe:
10 minutowe - ulgowy kosztuje 0,85 zł: normalny 1,60 zł
30 minutowe - ulgowy kosztuje 1,20 zł; normalny 2,40 zł
można również kupić bilet dobowy - ulgowy kosztuje 4,80 natomiast normalny 9,60

Dojazd z dworca Łódź Kaliska

Aby dostać się z Dworca Łódź Kaliska do Pałacu Biedermanna (Franciszkańska 1/5)
gdzie odbywa się konferencja naukowa należy:
•
•
•
•
•
•
•

Z głównego wyjścia z dworca udać cię prosto do Ulicy Bandurskiego
Wsiąść do tramwaju nr 12 (kierunek Stoki)
Przejechać 6 przystanków i wysiąść na przystanku Zielona Kościuszki
Przejść ok. 60 metrów w linii prostej do przystanku tramwaju nr 6 (kierunek
Strykowska)
Przejechać 3 przystanki i wysiąść na skrzyżowaniu Północna - Kilińskiego
Dojść prosto do najbliższego skrzyżowania przejść na drugą stronę ulicy i skręcić w
prawo. Stamtąd już widać park wokół Pałacu.
Wejście do budynku znajduje się przy ulicy Północnej

Dojazd z Dworca Łódź Fabryczna

Aby dojechać z Dworca Łódź Fabryczna do Paąłcu Biedermanna (Franciszkańska 1/5)
gdzie odbywa się konferencja należy:
•
•
•
•
•
•

Wyjść z dworca, przejść przez parking samochodowy i skierować się do przejścia
podziemnego.
Z przejścia kierować się na przystanek tramwajowy linii nr 5 (kierunek Wycieczkowa
- dzielnica Bałuty).
Przejechać 4 przystanki i wysiąść na skrzyżowaniu Kilińskiego Północna
Dojść prosto do najbliższego skrzyżowania przejść na drugą stronę ulicy i skręcić w
prawo.
Stamtąd już widać park wokół Pałacu.
Wejście do budynku znajduje się przy ulicy Północnej

Tą trasę można również pokonać pieszo w około 15 minut.

Miejski Punkt Kultury PREXER-UŁ (Pomorska 39/41)
W piątkowe popołudnie, po wysłuchaniu konferencyjnych referatów zapraszamy do
Miejskiego Punktu Kultury PREXER-UŁ. Odbędzie się tam wykład dr Tomasza
Majewskiego oraz projekcja filmu. Budynek znajduje się niecałe dwa skrzyżowania od
Pałacu Biedermana, więc z dotarciem na miejsce nie powinno być żadnego problemu.

