
KOMUNIKATY dla uczestników CZAK  „KRASNOBRÓD-2015” 

przejazdy na trasie LUBLIN – KRASNOBRÓD 

W dniu 16 sierpnia 2015 r. (niedziela) zostanie podstawiony bus na parking przy ul. Dworcowej, obok 

Lubelskiej Hali Targów. Bus  w przedniej szybie będzie miał logo CZAK. Ulica Dworcowa to prostopadła 

ulica do budynku Dworca PKP w Lublinie. Parking zlokalizowany jest po lewej stronie ulicy, ok. 400 m 

od budynku Dworca PKP. Należy wyjść z budynku Dworca Głównym wyjściem, naprzeciw wyjścia, na 

jego przedłużeniu jest ul. Dworcowa. Z tego punktu na końcu ulicy Dworcowej widoczna jest 

zabudowa Lubelskiej Hali Targów. Przed zabudowaniem Targów po lewej stronie jest parking, na 

którym będzie oczekiwał od godz. 12.00 bus. Planowany odjazd do Krasnobrodu ok. godz. 16.00. Dla 

chętnych uczestników w godz. od 12.00 -  15.00, przewidujemy zwiedzanie Starego Miasta we 

własnym zakresie.  

Numer telefonu do dysponenta busa:  507 324 323  lub  600 970 932. 

W dniu 19 sierpnia 2015 r. (środa) bus będzie podstawiony na parkingu opisanym powyżej. Odjazd do 

Krasnobrodu nastąpi około godz. 13.00. 

Numer telefonu do dysponenta busa: 605 256 034. 

 

przyjazd własnym pojazdem 

Dojazd do Ośrodka Economy Class (zmiana nazwy Ośrodka) ELBEST, ul. Kościuszki 73. 

Na rondzie w Krasnobrodzie (z kierunku Zamościa) należy skręcić w prawo (kierunek Długi Kąt, 

Józefów Roztoczański), poruszając się krętą ulicą ok. 2 km. Na końcu tej ulicy, obok leśnego parkingu 

po prawej stronie, a po jego lewej stronie jest główna brama do Ośrodka Economy Class. Przed tą 

bramą jest wjazd na trawiasty parking, na którym należy zaparkować pojazdy (parkujemy tylko w tym 

miejscu). Ten parking przeznaczony jest dla uczestników CZAK. Na wysokości Recepcji jest w płocie 

furtka, która prowadzi na teren Ośrodka. Jest zakaz poruszania się pojazdami po terenach zielonych 

Ośrodka. Parking bezpłatny zamykany na noc. 

 

pozostałe informacje 

Wszyscy uczestnicy CZAK, powinni posiadać Legitymację członkowską PTTK, z opłaconą składką za 

2015 rok oraz ważną Legitymację Instruktora Krajoznawstwa Polski lub Regionu. Wymienione 

dokumenty są niezbędne do okazania w Sekretariacie CZAK-u i przyjęcia na CZAK. Pozostałe osoby – 

sympatycy PTTK –  OBOWIĄZKOWO ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we 

własnym zakresie.  

Uczestnikom CZAK, którzy zamierzają uczestniczyć w wycieczce do Lwowa, przypomina się o 

posiadaniu ważnego paszportu. Niezbędne jest również posiadanie ok. 50 hrywien na opłaceniu 

niezbędnych potrzeb osobistych. Hrywny będzie można wymienić w kantorze na stronie ukraińskiej.  

1 zł  = ok. 6 hrywien. 

 

        o r g a n i z a t o r z y 


