
 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 

 

Jarmark Jadwiżański rusza lada moment, warto więc przypomnieć, jak 

dotrzeć na miejsce i poruszać się po terenie parku. Poniżej dowiecie się, jak 

sprawnie dojechać do Leśnicy komunikacją miejską, gdzie zaparkować auto, 

zostawić rower, znajdziecie również informacje dla osób z niepełnosprawnościami, 

z małymi dziećmi i pieskami. 

  

1. Tramwaj / autobus 

Najwygodniej jest dojechać do nas tramwajem, linie numer 3 – z Księże Małe, 10 – z 

Biskupina, 20 – z Oporowa (kierunek: Leśnica), jeżeli jedziecie z innej części miasta, to 

łapcie przystanek Rynek lub Plac Jana Pawła II, z którego odjeżdżają tramwaje 3, 10 i 

20. Można też wsiąść do tramwaju nr 33 (kierunek: Pilczyce), który dowiezie was do pętli 

Pilczyce, na której przesiadacie się w tramwaj nr 3, 10 lub 20. 

Do Leśnicy dojeżdżają również autobusy, bezpośrednio 101 i 148 (kierunek: Leśnica, 

odjeżdżają spod Dworca Głównego PKP) 

  

2. Pociąg 

Połączenie kolejowe to zdecydowanie najszybsza forma dotarcia do Leśnicy z centrum 

(czas dojazdu ok. 20 min), odległość, jaką trzeba potem pokonać ze stacji Wrocław-

Leśnica do CK Zamek to zaledwie 600 m. 

Osobom przyjeżdżającym do nas spoza Wrocławia polecamy kupienie biletu do stacji 

Wrocław-Leśnica. 

Ważny bilet MPK (24-godzinne, 48-godzinne, 72-godzinne, 168-godzinne) wystarczy, 

aby bez dodatkowych opłat jeździć pociągami osobowymi między wszystkimi stacjami 

we Wrocławiu. Jeśli chcesz podróżować pociągiem we Wrocławiu z papierowym biletem 

czasowym, bilet ten należy najpierw skasować w pojeździe MPK. Oferta obejmuje 

przejazdy 2. klasą pociągów osobowych Kolei Dolnośląskich i pociągów REGIO 

Przewozów Regionalnych. 

  

2. Samochód 



Dojazd samochodem do Leśnicy, przy małym ruchy zajmuje około 25 min., zdarzają się 

jednak korki, więc zdecydowanie polecamy Wam poruszanie się pociągami komunikacją 

miejską. Tym, którzy nie mają wyboru rekomendujemy zostawienie aut na Parkingach 

Park&Ride: Snycerska/Majchra oraz Kosmonautów/Boguszowska. 

  

3. Rower 

Rower to świetna opcja dla fanów dwóch kółek, mamy wygodną i malowniczą ścieżkę 

prowadzącą aż do centrum Leśnicy i dobrą informację – nowa stacja rowerów miejskich 

znajduje się przy PKN Orlen, ul. Rawicka 2. 

  

4. Informacje dla osób z małymi dziećmi 

Na parterze mamy dwa przewijaki – jeden w damskiej toalecie, w drugi na prawo od 

głównego wejścia, z małym kącikiem do karmienia. Poza tym mamy otwartą Galerię 

komiksu, gdzie będzie można przysiąść, odpocząć i wypuścić maluchy z wózka. 

  

5. Informacje dla osób z psami 

Oczywiście na Jarmarku Jadwiżańskim mile widziane są czworonogi. Ponieważ na 

imprezie będzie sporo osób, pamiętajcie o kagańcach i smyczach. 

  

6. Informacje dla osób z niepełnosprawnościami 

Jak co roku, zapraszamy na Jarmark osoby z niepełnosprawnościami. Na parterze 

Zamku znajduje się toaleta, niestety na drodze do niej znajduje się kilka schodków. W 

razie problemów z ich pokonaniem, nie wahajcie się prosić o pomoc pracowników 

recepcji, ochrony lub organizatorów! 

  

Do wszystkich uczestników Jarmarku zwracamy się natomiast z uprzejmą prośbą – 

uważajcie na siebie i dbajcie o siebie nawzajem. Jeśli widzicie, że ktoś może 

potrzebować pomocy, a sami nie możecie jej udzielić, poinformujcie kogoś z ochrony lub 

służb medycznych. Niech dla każdego Jarmark Jadwiżański będzie bezpiecznym i miłym 

miejscem. 

 


