
30. Zimní Powwow 23. února 2019 
Upozornění: 
 
Přenocování v hale pouze od 22.02.2019 -23.02.2019 
Pozor! Maximálně 10-15 osob může přenocovat v areálu kavárny (částečně 
kamenná podlaha). Z bezpečnostních důvodů musí být přenocování nahlášeno 
organizátorům. Bez registrace není přenocování možné! (Výjimky pouze pokud 
nebude naplněna kapacita.) Karimatky a spací pytle je nutné přivézt vlastní. 
Příjezd: nejpozději do 20:30; Hala se od 21 hodin zavírá 
Registrace: do 15. ledna 2019 !!!!! 
Přenocování v hale: 4 € / osoba 
Možnost snídaně v sobotu. Cena: 4 € - nutné předobjednat !!! 
Přenocování od soboty do neděle není možné. Pouze v případě nouze! Nouzové 
situace jsou: špatné počasí, které znemožňuje jízdu domů autem; poškození nebo 
selhání veřejné dopravy z důvodu špatného počasí! 
 
Prodejci: 
Z důvodů omezeného prostoru se prosím předem ohlašte. Bez registrace 
neexistuje nárok na místo. 
Registrace do 15. ledna 2019  
Poplatky: 20 € stánek/osobu 
Stavení stánků: pátek od 16:00 do 20:00, poté bude hala uzavřena  
Sobota: hala je otevřena od 8:00 hod a stánky je nutno postavit do 11:30 
 
 
Ubytování: 
Birkensteiner Hof www.birkensteiner-hof.de Příjezd do Altlandsbergu vlakem 
S Bahn (S5) a autobusem 944 
Hotel Amadeus Royal Berlin Hellersdorf - Příjezd do Altlandsbergu možný 
pouze autem asi 5 min. 
Pension Fjordpferdehof Altlandsberg - info@fjordpferdehof.de 
LandHotel Altlandsberg - www.landhotel-altlandsberg.de - info@landhotel-
altlandsberg.de - do sálu pěšky nebo autem 
Jugendherberge Berlin-Ostkreuz - www.jugendherberge .cz – vlakem S Bahn 
S5 směr Hoppegarten/Strausberg, vystoupíte na stanici Hoppegarten a 
přestoupíte na autobus 944 – Altlandsberg Vorstadt – cesta trvá 45 min MHD 
případně 30 minut autem 
 
Příjezd: 
Letiště Berlin Tegel - autobusem na Berlin Hauptbahnhof - S Bahn S5 ve směru 
Hoppegarten / Strausberg, v Hoppegarten nasedněte na autobus 944 směr 
Altlandsberg předměstí 
Letiště Berlín-Schönefeld: Vlak směrem do centra (S 45) do stanice Ostkreuz, 
potom S5 Hoppegarten / Strausbergu, přesednout v Hoppegarten na autobus 
944 a vystoupit v Altlandsberg 
Auto: Výjezd na dálnici Altlandsberg (Berliner Ring), 4 km do Altlandsbergu cca 
4 min jízdy 
S-Bahn (MHD) z města: S Bahn S5 směr Hoppegarten nebo Strausberg; 
přesednout v Hoppegartenu na autobus 944 do Altlandsbergu 



                                                                                                                                                             
Parkování před halou zaručeno. 
 


