
30. Winterpowwow 23 Luty 2019 

 

Ważne!!!! 

Nocleg w Hali tylko 22.02.2019 - 23.02.2019 (Piątek/Sobota) 

Uwaga!  

Wkawiarni częściowo podłoga betonowa)może przenocować 10 do maksymalnie 15 osὀb. 

 Zpowodὀw bezpieczeństwa wszystkie osoby potrzebujące noclegu muszą być zgłoszone w 

biurze organizacyjnym. Osoby nie zgłoszone nie będą mogły skorzystać z noclegu. Isomaty i 

śpiwory w własnym zakresie. 

Przyjazd najpὀźniej do godziny 20.30; od godziny 21.00 hala jest zamknięta. 

Rejestracja do 15.01.2019 

Koszty noclegu od 1 osoby w hali 4 € 

Istnieje możliwość zamὀwienia śniadania na sobotę 5 € za osobę (tylko z wcześniejszą 

rezerwcją) 

Nocowanie z soboty na niedzielę jest nie możliwe.( W nagłych wypadkach jak np. bardzo 

złe warunki pogodowe uniemożliwiające powrὀt do domu istnieje oczywiście możliwość 

noclegu) 

Sprzedawcy: 

Prosimy o wcześniejszą rezerwację ograniczona ilość miejsc. Bez rezerwacji nie możemy 

zagwarantować wolnych miejsc. 

Rejestracja: do 15 stycznia 2019 

Opłata: Miejsce/ Sprzedawca 20€ 

Możliwość przygotowania stanowiska: Piątek 16-20 godzina. Po godz. 20.00 hala jest 

zamknięta. 

Sobota: Hala otwarta jest od godziny 8.00 do godz.11.30 stoiska muszą być gotowe. 

 

 

Możliwości noclegu: 

Birkensteiner Hof – www.birkensteiner-hof.de – dojazd do Altlandsberg z S-Bahn S5 lub 

autobusem 944 

http://www.birkensteiner-hof.de/


Hotel Amadeus Royal Berlin Hellersdorf  dojazd do Altlandsberg tylko samochodem ok. 5 

minut 

Pension Fjordpferdehof Altlandsberg – info@fjordpferdehof.de  

LandHotel Altlandsberg – www.landhotel-altlandsberg.de – info@landhotel-

altlandsberg.de – na pieszo lub samochodem. 

Jugendherberge Berlin-Ostkreuz – www.jugendherberge.de – dojazd S-Bahn S5 w kierunku 

Hoppegarten/ Strausberg – przesiadka na autobus nr.944 na stacji Hoppegarten czas 

podrὀży ok. 45 min. lub samochodem 30 min. 

Przyjazd: 

1. Lotnisko Berlin-Tegel – autobusem do stacji Berlin Hauptbahnhof- S-Bahn S5 w 

kierunku Hoppegarten/ Strausberg - przesiadka na autobus nr.944 na stacji 

Hoppegarten w kierunku Altlandsberg 

2. Lotnisko Berlin-Schönefeld –Sbahn w kieunku centrum do stacji Belin Ostkreuz- 

przesiadka na S5 do stacji Hoppegarten- przesiadka na autobus 944 w kierunku 

Altlandsberg 

3. Samochodem – zjazd Altlandsberg z autostrady Berliner Ring , ok 4min. do 

Altlandsberg 

4. S-Bahn – z miasta: - S-Bahn S5 w kierunku Hoppegarten/ Strausberg - przesiadka na 

autobus nr.944 na stacji Hoppegarten w kierunku Altlandsberg 

Przed halą wystarczająco dużo możliwości parkowania. 
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