Ghidul participantului
Locul de desfășurare:
Alpin Resort Hotel****
Sala Carpați
Poiana Brașov 500001 Brașov
Web site: https://www.hotelalpin.ro/
Tel: 4 0721 266 839

Atât serviciile de cazare și masă cât și toate sesiunile de prezentari și grupuri de lucru
vor avea loc în incinta acestui hotel. Cazarea și masa vor fi suportate de către
organizatori, în condițiile detaliate mai jos.
Cazarea va fi repartizată în camere duble cu paturi twin, iar mesele vor fi servite sub
forma unui bufet, având atât preparate pentru vegetarieni cât și pentru non-vegetarieni.
Vă rugăm să specificați accesând acest link la momentul înscrierii la conferință dacă și
ce preferințe dietetice sau alergii aveți.
Pauzele de cafea se vor ține în antreul Sălii Cărpați. Cina din seara de 15.05.2019 se
va servi la Restaurantul Forest Lounge, aflat la demisolul hotelului. Prânzul din
16.05.2019 se va servi în cadrul aceluiași restaurant. Cina festivă, din 16.05.2019 se va
desfășura în Sala Carpați. Indicatoare speciale vor fi amplasate pentru a direcționa
participații către locațiile speciale în afara sălii de conferință.
De asemenea, un/o responsabil/ă din partea echipei organizatorilor va ghida
participanții.

CUM AJUNGEȚI LA HOTEL ALPIN?

Cu autoturismul.
Dinspre București (sud) puteți veni pe E60/DN1 până la Brașov, de unde vei urmări
indicatoarele de Poiana Brașov. Poți vizita cu ocazia aceasta și centrul Brașovului. Din
Pitești (sud-vest) poți urma drumul de Poiana Brașov (DN1E) din Râșnov, chiar pe
lângă Cetatea medievală din Râșnov. Venind dinspre Sibiu (vest), pe E68, poți alege
varianta prin Brașov, prezentată mai devreme, sau varianta prin Râșnov, dacă vei vira
dreapta la Codlea (pe drumul județean foarte bun 112A) sau la Ghimbav (pe DN73B).
De la Sighișoara (nord), vii pe DN13 până la Brașov.

Cu trenul.
Gara din Brașov este în mijlocul orașului, foarte aproape de Centrul Civic. Pentru mai
multe informații legate de mersul trenurilor, vă rugăm să consultați site-urile oficiale ale
InforFer sau RegioCalatori.

Cu transportul în comun RATBV
Din gară poți lua autobuzul nr. 4 (din 15 în 15 minute) 7 stații, până în Livada Poștei, iar
apoi autobuzul nr. 20 (din oră în oră), 6 stații, până în Poiana Brașov. Acolo poți alege
să mergi pe jos 500 de metri pe jos până la Hotel, sau să chemi un prieten să te ajute.

Cu avionul.
Nu știm dacă să ne bucurăm sau nu, dar Brașovul nu are nici aeroport național sau
internațional. Așadar avionul va fi probabil ultima ta opțiune. Dar dacă vei alege să
călătorești așa până la Sibiu sau București, cele mai apropiate aerogări internaționale,
atunci de acolo poți alege varianta autobuz sau tren.

