JAK SE DOSTAT DO DHAMMA PALLAVY

Adresa
Dhamma Pallava, Vipassana Meditation Centre,
Dziadowice 3a
62-709 Malanów
Poland
Mapa
Zde najdete odkaz na Google mapu.
Souřadnice: 51°59'21.8"N 18°20'04.2"E
Telefon
+420 608 748 321 - česká mobilní linka
+48 504 340 425 - pevná linka centra - toto číslo můžete dát svým rodinným příslušníkům a
blízkým, kdyby Vás během kurzu potřebovali neprodleně kontaktovat.

KDY DORAZIT
Registrace na kurz končí v 18:00 v den začátku kurzu, doražte proto prosím mezi 14:30 a
17:00, abyste se stihli včas zaregistrovat a v klidu ubytovat. Pokud byste měli do centra
dorazit později, dejte nám prosím včas vědět (tel: +420 608 748 321).

JAK SE DO CENTRA DOSTAT
AUTEM
Příjezd z Prahy: http://bit.ly/2wsb28L
Příjezd z Brna: http://bit.ly/2erV58L
Příjezd z Ostravy: http://bit.ly/2esgcrw
Příjezd z nejbližšího města Turek: https://goo.gl/maps/FtTMM

Pojedete stále na sever - viz mapky výše. Když dorazíte do Dziadowicz, pojedete po hlavní
cestě a napravo minete základní školu. O 50 metrů dále končí asfaltová cesta a začíná lesní
přístupová cesta. Pokračujte lesem (asi 1 km). U cedule Dhamma Pallava se dejte doleva.
Pokračujte rovně 200 m a napravo uvidíte centrum. Své auto můžete nechat na oploceném
parkovišti.

SPOLUJÍZDA
Pokud byste se rádi s někým svezli autem nebo chcete nabídnout volné místo ve svém autě,
použijte k tomu nástěnku pro spolujízdu do Dhamma Pallavy. (Vezměte prosím na vědomí,
že domluva spolujízdy je zcela mimo naši organizaci).
Využít můžete rovněž veřejnou platformu pro spolujízdu Blablacar.

VEŘEJNÁ DOPRAVA
Přímo do centra nejezdí žádné veřejné dopravní prostředky. V případě využití hromadné
dopravy doporučujeme směrovat svou cestu do vesnice Malanow (8 km od Dhamma
Pallavy) nebo Turek (12 km od Dhamma Pallavy).
Veškeré plánování cesty domů proveďte prosím před kurzem. Během kurzu nebudete moci
používat mobily, tablety ani jiná zařízení s připojením k internetu. Pokud budete potřebovat
poradit při své cestě do centra, kontaktuje nás na čísle +48 504 340 425.

Vlakem nebo autobusem
Největšími městy poblíž centra jsou Lodž a Wroclaw. Pro vyhledání spojů z České republiky
lze využít nabídky vyhledávače spojů IDOS a nabídky dopravních společností Regiojet či
Flixbus. Pro vyhledání spojů ze Slovenska můžete využít tyto jizdní řády.
Následně je potřeba dojet autobusem do města Turek nebo Malanow. Pro vyhledání spojů v
Polsku využijte vyhledávače e-podroznik (dostupný i v češtině). K absolvování posledního
úseku cesty (z Malanowa či Turku) je možné využít nabídky místních 4 služeb taxi.
Pro tento poslední úsek cesty jsme pro případné zájemce rovněž připravili možnost využít
placené taxi z Turku a Malanowa, a to v den začátku kurzu (den 0). Taxi (označené nápisem
Vipassana) bude čekat před vstupem do autobusového nádraží v Turku ve 14.30, 15.30 a
17.30 a v Malanowě u autobusové zastávky vždy o 15 minut později, tedy ve 14.45, 15.45,
17.45. Pokud zde bude čekat více než 6 lidí, auto se pro ně vrátí. Cena za osobu je 5€, resp.
20 zlotych.

Letadlem
Z evropských nízko-nákladových dopravců (Ryanair, Easyjet, Wizzair) připadá v úvahu
pouze Wizzair se svou nabídkou letu z Bratislavy do Varšavy.
Pro lety z Prahy do Varšavy můžete využít nabídky ČSA.
Pro navazující spoje z Varšavy do města Turek nebo Malanow využijte vyhledávače
e-podroznik (dostupný i v češtině). K absolvování posledního úseku cesty (z Malanowa či
Turku) je možné využít nabídky místních 4 služeb taxi.
Pro tento poslední úsek cesty jsme pro případné zájemce rovněž připravili možnost využít
placené taxi z Turku a Malanowa, a to v den začátku kurzu (den 0). Taxi (označené nápisem

Vipassana) bude čekat před vstupem do autobusového nádraží v Turku ve 14.30, 15.30 a
17.30 a v Malanowě u autobusové zastávky vždy o 15 minut později, tedy ve 14.45, 15.45,
17.45. Pokud zde bude čekat více než 6 lidí, auto se pro ně vrátí. Cena za osobu je 5€, resp.
20 zlotych.
Pokud budete potřebovat poradit s vyhledáváním spojů, kontaktujte nás prosím na
transport.cz.dhamma.org@gmail.com.

ORGANIZOVANÁ PŘEPRAVA
Jak jste z výše uvedeného zjistili či si možná již sami ověřili, je cesta do/z tohoto centra z
České republiky a Slovenska s využitím prostředků hromadné dopravy poměrně
komplikovaná, časově náročná a nákladná.
Nabízíme proto možnost organizovaného autobusu.
V plánu je vždy zajistit dopravu do centra a zpět dvěma autobusy - jedním z Prahy (s
možností nástupu v Hradci Králové) a druhým z Brna (s možností nástupu v Ostravě).
Přesná nabídka se odvine až od konkrétního zájmu potvrzených účastníků kurzu.
Předpokládaný odjezd autobusů:
● z Prahy/Brna do meditačního centra - v den začátku kurzu o 7:30
● z meditačního centra do Prahy/Brna po skončení kurzu (11.den) o 10:00
Očekávaná doba jízdy u obou variant (pražské i brněnské) je cca 8 hodin.
Cena za obě jízdy do centra a zpět je 1.500,- Kč. Místo si je možné rezervovat pouze pro
obě jízdy (tam i zpět). Místo v autobusu budete mít rezervováno až po zaplacení plné ceny
(1.500,- Kč). S ohledem na podmínky objednání autobusu je tato platba NEVRATNÁ.
V případě, že máte o organizovanou přepravu za výše uvedených podmínek zájem,
dejte nám prosím vědět e-mailem na transport.cz.dhamma.org@gmail.com.
V odpovědi uveďte, o které místo nástupu máte zájem - Praha, Hradec Králové, Brno
či Ostrava.

Instrukce pro provedení platby Vám zašleme po potvrzení Vašeho zájmu.
Po připsání Vaší platby na našem účtu Vám dáme o této skutečnosti vědět.
V dostatečném předstihu před samotnou dopravou rovněž obdržíte přesné údaje o
místě a čase nástupu.

KONTAKTY
Nakonec pro přehled znovu uvádíme užitečné kontakty:
Pevná linka centra: +48 504 340 425 (kontaktní telefon pro rodinu a známé pro naléhavé
případy v průběhu kurzu)
Česká mobilní linka: +420 608 748 321 (registrační telefon, pomoc s dopravou)
e-mailová adresa pro komunikaci všeho okolo dopravy do Dhamma Pallavy:
transport.cz.dhamma.org@gmail.com

