
Reisbeschrijving Eindhoven Airport - Nemoland Polen en terug

Vlucht Eindhoven - Wroclaw via Wizzair (boeken/info www.wizzair.com). Let bij het boeken op de
extra kosten voor bagage (kleine handbagage is gratis) en stoelkeuze. Gebruik precies dezelfde
naam als in je paspoort. Van tevoren inchecken via internet is gratis. Zorg dat je er een uur van
tevoren bent. De vlucht duurt 1,5 uur.

Bus vanaf NS Eindhoven naar Eindhoven Airport staat aan de achterkant van het station. De bus
gaat zeer regelmatig en doet er ca een half uur over.

In Wroclaw: Op het vliegveld is bij de uitgang een pinautomaat om Pools geld (zloties) te wisselen.
Buiten staat de bus naar het centrum van Wroclaw, de bus staat vlak voor de uitgang, iets naar
rechts. Bij de halte is een kaartjesautomaat, je kunt hier de engelse taal selecteren. Je kunt cash
betalen of pinnen. Enkele reis kost slechts 3 of 4 zloty en het wisselgeld komt terug. Ook in de bus is
een kaartjesautomaat, maar daar kun je alleen pinnen. Let er op dat als je een kaartje hebt je deze
nog moet stempelen in de bus, in een automaat naast de kaartjesautomaat.. De rit duurt ca 45
minuten. Ga naar de eindhalte Dworcowa, dit is de straat voor het treinstation. Je ziet het station iets
verderop liggen, in de rijrichting van de bus, volg de mensen,
iedereen gaat naar het station. Je steekt een drukke straat over. Ga door de hoofdingang en koop
een kaartje naar Stara Kamienica. Je hebt alle tijd.
De trein vertrekt om 17.15 uur en kost 30.10  zlotie.

In Jelenia Góra: De trein komt aan in Jelenia Góra om 19.30 uur. Aan de overkant van het perron
staat de trein naar Görlitz en daarna naar Wegliniec, deze vertrekt om 19.48 uur. De 2e halte is
Stara Kamienica en dat is om 20.05 uur. Hier loop je naar Nemo of je wordt opgehaald.

NEMOLAND POLEN - EINDHOVEN 

Trein
Vertrek uit Stara Kamienica 6.58 uur > Aankomst Jelenia Gora        7.16 uur
Vertrek Jelenia Gora            7.22 uur > Aankomst Wroclaw             9.11 uur

Vertrek bus naar Airport      9.30 uur > Aankomst Airport               10.15 uur
Vertrek vliegtuig                 11.30 uur 

In Jelenia heb je maar 6 minuten om over te stappen. Als dat te krap lijkt dan beter de vroege bus uit
Chromiec nemen, een taxi bestellen of Nemo vragen je naar Jelenia te brengen

In Wroclaw naar de hoofduitgang, groot plein oversteken, en schuin rechts bij een kruispunt met
stoplichten de straat oversteken. Je komt op Dworcowa, je ziet daar de bus al staan. Op de bus staat
LOTNISKO. Buiten staat een automaat om een kaartje te kopen, kan alleen met pinnen.
Je kunt de engelse taal selecteren en een kaartje kost 3 a 4 zloty
Bus doet er 45 minuten over, dus aankomst ruim op tijd.  
Je kunt binnen meteen rechts in de hoek naar de bagagecheck.

Bus
vertrek Chromiec om 4.45 uur > aankomst Jelenia  Gora            5.21 uur
vertrek bus naar Wroclaw van busstation  6.30 uur of 7.15 uur
aankomst Wroclaw om  8.30 uur of 9.15 uur

Je komt dan aan aan op het busstation aan de achterkant van het station. Dus je moet door het
station naar de voorkant, of door een tunneltje er onderdoor.(zie beschrijving hierboven). Lekker de
tijd om koffie te drinken!

Meer informatie over reismogelijkheden naar Nemoland zie www.nemoland.org
Nemoland Polen > routebeschrijving en ov

http://www.wizzair.com)
http://www.nemoland.org

