MIEJSCE KONFERENCJI
III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna pn. „Nowe wyzwania dla ewaluacji programów
operacyjnych w perspektywie 2014-2020" odbędzie się 21-22 czerwca 2016 r. w Centrum
Kulturalno-Kongresowym Jordanki Sp. z o. o. przy Alei Solidarności 1-3 w Toruniu.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki otwarto w grudniu 2015 r. Zlokalizowane zostało
w samym sercu Torunia, w bliskim sąsiedztwie Starego Miasta wpisanego na listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Budynek zaprojektowany przez światowej sławy hiszpańskiego architekta
Fernando Menis składa się z czterech modułów zawierających Salę Koncertową na 880 miejsc
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oraz dwukondygnacyjny parking podziemny.
Architektura budynku stanowi harmonijną
fuzję współczesnych trendów z historycznym
dziedzictwem Torunia.

DOJAZD
Z DWORCA PKP TORUŃ GŁÓWNY, ul. Kujawska 1
Na przystanku autobusowym z Dworca Głównego należy wsiąść w autobus nr 22 bądź 27,
a następnie dojechać do węzła przesiadkowego „Aleja Solidarności", który znajduje się
na przeciwko CKK Jordanki.

Z DWORCA PKP TORUŃ WSCHODNI, pl. Fryderyka Skarbka 4
Bezpośrednio do CKK Jordanki dojedziemy linią tramwajową nr 3, natomiast wybierając
tramwaj nr 2 należy wysiąść na przystanku „Odrodzenia”, który znajduje się 200 m od
Centrum, idąc w stronę Starówki. Z Dworca Wschodniego można także udać się
na przystanek autobusowy i skorzystać z linii autobusowych nr 21, 22, 30, 35, 37 (wysiadamy
na Al. Solidarności) bądź linii nr 15 (wysiadamy na ul. Odrodzenia).

Z DWORCA AUTOBUSOWEGO VEOLIA TRANSPORT TORUŃ, ul. Dąbrowskiego 26
Dworzec autobusowy znajduje się w centrum miasta, w odległości 500 m od CKK Jordanki.
Z dworca do miejsca organizacji konferencji dojdziemy pieszo kierując się w stronę Starówki
ulicą Uniwersytecką (równoległa do Al. Solidarności), która doprowadzi nas pod wejście
do Centrum.

Informacja dotycząca biletów za przejazd
Cena biletu dziennego normalnego wynosi 2,80 zł. Opłata dotyczy jednego przejazdu
w granicach miasta. Opłacie nie podlega przewóz bagażu. Cena biletu na liniach nocnych
tramwajowych jest jednokrotnością, a na liniach nocnych autobusowych dwukrotnością ceny
przejazdu obowiązującego w ciągu dnia. Kursowanie linii dziennych rozpoczyna się około
godz. 5:00 rano, a kończy przed godz. 23:00.
Rozkład jazdy dostępny jest na stronie:
www.torun.pl/pl/miasto/transport-publiczny/komunikacja-miejska/rozklad-jazdy-komunikacji-miejskiej

NOCLEG
Ze względu na zabytkowy charakter miasta i dużą ilość turystów, w Toruniu znajduje
się wiele obiektów noclegowych. Osoby zainteresowane zakwaterowaniem w mieście
Mikołaja Kopernika bez trudu znajdą odpowiednie dla siebie lokum, zarówno w kategorii
ekonomicznej jak i luksusowej. Poniżej przedstawiamy propozycje kilku wybranych miejsc
noclegowych w pobliżu Centrum (przedział cenowy 65-450 zł).

Hostel Orange
ul. Prosta 19
www.hostelorange.pl

Green Hostel
ul. Małe Garbary 10
www.greenhostel.eu

B&B Hotel Toruń
ul. Szumana 8
www.hotelbb.pl/pl/torun

Hotelik w Centrum
ul. Szumana 2
www.hotelikwcentrum.pl

Hotel Kopernik
ul. Wola Zamkowa 16
www.hotelewam.pl/15Toruń,_Hotel_Kopernik.html

Hotel Mercure Toruń Centrum
ul. Kraszewskiego 1/3
www.mercure.com/pl/hotel-3421-hotel-mercuretorun-centrum/index.shtml

Hotel Bulwar
ul. Bulwar Filadelfijski 18
www.hotelbulwar.pl

Copernicus Toruń Hotel
ul. Bulwar Filadelfijski 11
www.copernicustorunhotel.com/default-pl.html

Hotel Polonia
Plac Teatralny 5
www.polonia.torun.pl

Hotel Heban
ul. Małe Garbary 7
www.hotel-heban.com.pl

Hotel Gotyk
ul. Piekary 20
www.hotel-gotyk.com.pl

Hotel Filmar
ul. Grudziądzka 45
www.hotelfilmar.pl

Więcej informacji można znaleźć na portalach:
Ośrodek Informacji Turystycznej w Toruniu - www.it.torun.pl
Toruński Serwis Turystyczny - www.turystyka.torun.pl
Oficjalna strona miasta Torunia - www.torun.pl
Co w Toruniu - www.cowtoruniu.pl

