Doprava do Devína:
Z Hlavnej stanice (vlaková stanica) autobusom linky č. 32 na zastávku Botanická záhrada, tu prestup
na autobus č. 29 na cieľovú zastávku Cyril a Metod a presun pešo približne 2 minúty do DK Devín
(48.1734044N, 16.9861803E) s adresou Kremeľská ulica 1059/27 (Obr. 1)

Pre tých, ktorí sa na konferenciu rozhodnú pricestovať autom, je parkovanie v Devíne možné na
dvoch bezplatných parkoviskách P1 (48.1761239N, 16.9798456E) a P2 (48.1711800N, 16.9851289E).
Väčšie parkovisko P1 sa nachádza pri hrade Devín a menšie pri Penzióne u Srnčíka, kde sa budú konať
OBEDY a záverečná „FAREWELL PARTY“. Presun medzi DK Devín a Penziónom u srnčíka trvá približne
5 minút pešo (Obr. 2).

Hotel (internát) Družba a doprava v smeroch Družba ↔ Devín :
Hotel, resp. Internát Družba (48.1472333N, 17.0702544E) sa nachádza kúsok od zastávky Botanická
záhrada na adrese Botanická č. 25. Z Hlavnej stanice (vlaková stanica) sa sem dopravíte autobusom
linky č. 32. V areáli internátu sa nachádza aj parkovisko.
Doprava v smeroch internát Družba (zastávka Botanická záhrada) ↔ Devín (zastávka Cyril a Metod)
je možná autobusom linky č. 29. v približne 10 minútových intervaloch podľa rozpisu MHD
dostupnom na stránke https://www.idsbk.sk/ alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BK, kde
si môžete zároveň zakúpiť cestovné lístky v cenovo výhodnejšej verzii – odporúčame (Obr. 3). Cesta
trvá +/- 13 minút, takže vám stačí 30 minútový základný cestovný lístok na MHD.

Doprava do prístavu na štvrtkovú plavbu loďou (začiatok o 18:00h):
Zo zastávky Cyril a Metod (zastávka pri DK Devín) autobusom č. 29 (ide aj okolo Hotela Družba) na
zastávku Most SNP a potom presun po nábreží Dunaja približne 10 minút do prístavu (Obr. 4).

Doprava do centra električkami:
Doprava do centra mesta od Hotelu Družba je možná aj električkami č. 4 a 9. Električkou č. 4 je
možné vystúpiť na zástavkách Most SNP (výstupný bod pri ceste do prístavu), Šafárikovo námestie
a Centrum. Električkou č. 9 sa zasa dostanete na zastávku Kapucínska, ktorá sa nachádza hneď pod
Bratislavským hradom. Obe električky jazdia približne v 5 minútových intervaloch.

