Як дістатися з Києва до Славутича?
Міжнародний аеропорт
«Бориспіль» (KBP)

Міжнародний аеропорт
«Київ» (IEV)

З аеропорту «Бориспіль» до міського
метрополітену можна дістатися на
таксі, або скориставшись автобусом
SkyBus. Посадка на автобуси Skybus в
аеропорту «Бориспіль» здійснюється
біля терміналів B, D і F. SkyBus їздять
цілодобово , з регулярністю 15-45
хвилин та курсують до Південного
автовокзалу. Звідти пішки можна дійти
до
центрального
залізничного
вокзалу, користуючись підказками.

З аеропорту «Київ» до міського
метрополітену можна дістатися на
таксі,
або
скориставшись
громадським транспортом. Зупинка
громадського
транспорту
знаходиться в 200 метрах від
терміналів А, D та в 50 метрах від
терміналу В.
Ви можете скористатися автобусом
№ 169, 368, які курсують до
центрального залізничного вокзалу.

Центральний залізничний вокзал
З центрального залізничного вокзалу необхідно перейти до станції метро Вокзальна. Спуск до
метрополітену знаходиться в суміжній будівлі залізничного вокзалу. Зі станції метро
“Вокзальна” необхідно доїхати до станції “Чернігівська” (червона гілка метро; 9 зупинок без
пересадок).

Станція метро “Чернігівська”
Спеціалізований трансфер

Регулярний рейс

На ст. м. “Чернігівська” (~300 м. праворуч. від
виходу з метро) Вас буде очікувати автобус з
написом “м. Славутич. Конференція INUDECO
2016”, котрий їде безпосередньо до м.
Славутич.

На ст. м. “Чернігівська” (~250 м. праворуч
від виходу з метро) зупиняються рейсові
автобуси, котрі також їдуть до Славутича
та до Чернігова. Останні ходять
щопівгодини.
За
більш
детальним
розкладом
звертайтеся
на
infoinudeco@slavutych.city або за телефоном
+380660872535.

Такий трансфер буде доступний:


24 квітня о 19:00, контактний номер
+380662276032



25 квітня о 07:00, контактний номер
+380993700153, +380992107115

З усіх питань щодо поїздки до м. Славутич, просимо надіслати лист на info-inudeco@slavutych.city

Заселення
Бронювання номерів повинно відбуватися напряму через готель. Наведені нижче готелі
обрані по принципу їх найзручнішого розташування відносно місця проведення конференції
INUDECO’16. Якщо виникли складнощі з бронюванням номера, просимо зв’язатися за
номером +38050-465-23-91, Ченкова Валентина Владимировна

Назва готелю
Готель «Славутич»

Локація

Контакти

м. Славутич, проспект
Дружби Народів, 3,
центральний вхід (a)

+380-4579-2-10-11

Хостел ««Слов’янка»

м. Славутич, Бєлгородський
квартал, 3

+38095-514-21-91

Гуртожиток учбовотренувального центру ЧАЕС

м. Славутич, вул. Героїв
Дніпра, 7

+38045-792-41-40

http://hotel-slavutich.net/

info@hotel-slavutich.net

+38045-792-02-01

Ресторани
Назва закладу
Ресторан «Старий Таллінн»

Локація

Контакти

м. Славутич, Талліннський
квартал, 1, центральний вхід

+380-4579-2-80-89

м. Славутич, Тбіліський квартал, 1
(вхід з боку проспекту та
Московського кварталу )
м. Славутич, Центральна площа, 2,
вхід зліва

+380-4579-2-18-25

Кафе «Кав`ярня на майдані»

м. Славутич, Дружби Народів
проспект, 5

+380-4579-2-24-00

Ресторан «iБар»

м. Славутич, Центральна площа, 9

+380-66-127-21-18

Кафе «Астон»

Ресторан «Славутич»
http://slavutich-club.com/

+380-4579-2-86-94

+380-4579-2-44-40

+380-93-441-40-86

