Jak dotrzeć na Konwent Świadomości Fraktalnej.
Lokalizacja:

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych
ul. Orłowska 57
Gdynia

Jak dotrzeć na konwent z Gdynia Główna Dworzec PKP
Placówka w której organizowany jest konwent znajduje się w dzielnicy Gdyni: Orłowo.
Z dworca głównego najłatwiej na konwent dotrzeć za pomocą komunikacji miejskiej ZKM
(autobusowa i trolejbusowa) lub SKM (kolejowa), poniewaŜ placówka mieści się niedaleko
stacji kolejowej Gdynia Orłowo jak i przystanku ZKM.
SKM - Szybka Kolej Miejska (Stacja: Gdynia Główna)
1. Po uprzednim zakupieniu biletu do stacji Gdynia Orłowo przejdź na dworcu kolejowym
na peron numer 1.
2. Wsiądź do kolejki miejskiej SKM jadącej w kierunku Gdańska (jedziemy tylko 3
przystanki. KaŜda SKM zabierze nas do celu)
3. Na 3 przystanku Gdynia Orłowo wysiądź, udaj się tunelem i schodami na dół, a potem pod
tunelem na lewo.
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4. Z tego miejsca po prawej stronie ujrzysz centrum handlowe KLIF.
5. Udaj się kilkanaście metrów prosto, dojdziesz do głównej ulicy Aleja Zwycięstwa
(zawieszona jest nad nią trakcja trolejbusowa).
6. Potem udaj się wzdłuŜ ulicy w lewo (w stronę centrum Gdyni), po około 100 metrach
dojdziesz do skrzyŜowania ze sygnalizacją świetlną, ponownie skręć w lewo i juŜ jesteś na ul.
Orłowskiej.
7. Po kilku metrach po lewej stronie powinieneś zauwaŜyć budynek szkolny naszej placówki.

SKM - Szybka Kolej Miejska (Stacja: Sopot)
1. Po uprzednim zakupieniu biletu do stacji Gdynia Orłowo przejdź na dworcu kolejowym
na peron numer 1.
2. Wsiądź do kolejki miejskiej SKM jadącej w kierunku Gdyni (takŜe jedziemy tylko 2
przystanki. KaŜda SKM zabierze nas do celu)
3. PodąŜaj wg. wyŜej załączonego opisu dla stacja: Gdynia Główna.

Gdynia Główna - za pomocą ZKM (autobusy i trolejbusy)
1. Do szkoły moŜna dojechać trolejbusami liniami: 21, 26 (kierunek Gdynia Orłowo / KLIF)
oraz autobusami liniami 121, S (kierunek Sopot)
2. Wysiadamy na przystanku Orłowo SKM - Orłowska
3. Z tego miejsca widać obok skrzyŜowanie Aleja Zwycięstwa (zawieszona jest nad nią
trakcja trolejbusowa) oraz ul. Orłowskiej.
4. Przejdź przez skrzyŜowanie (przecinając Al. Zwycięstwa) i udaj się w górę ul. Orłowskiej.
5. Po kilku metrach po lewej stronie powinieneś zauwaŜyć budynek szkolny naszej placówki.

Morze
Kolejną atrakcją jest to, Ŝe szkoła w której odbywa się wydarzenie mieści się niedaleko
morza. MoŜna tam dotrzeć schodząc ulicą Orłowską w dół prosto do jej końca ok. 700m.
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