Już w niedzielę 8 lipca spotkamy się w naturalnym amfiteatrze nad Świdrem!
Jak tam trafić?
--pociągiem
Ze stacji Warszawa Śródmieście do stacji Świder (SKM S1 lub Koleje Mazowieckie R7) podróż trwa 39 minut.
Na stacji w Świdrze będą pomocne elfy, które wskażą Wam drogę i podarują mapkę. Trasa będzie też oznaczona,
podążajcie śladem koloru niebieskiego! Dystans do pokonania to niespełna 3 kilometry.
O 13:30 rusza wspólny spacer festiwalowy, warto się przyłączyć i posłuchać opowieści o Dolinie Świdra.
rowerem
Wzdłuż Świdra po otwockiej stronie prowadzi niebieski szlak rowerowy - na odcinku od ulicy Bagatela będą oznaczenia
festiwalowe, również niebieskie.
samochodem
Jeśli wybieracie się autem, ustawcie azymut na Żurawią 15, gdzie znajduje się parking, a stamtąd poprowadzi Was kolor
niebieski. Od parkingu do plaży jest około 500 metrów.
--Współrzędne plaży to 52.141088, 21.269858.
Na mapce kolorem czerwonym oznaczyliśmy proponowaną najkrótszą trasę, którą oznaczymy też w terenie.
Do zobaczenia nad rzeką!

On Sunday, July 8th, we'll meet in a natural amphitheater by the Świder river!
How to get there?
by train
The journey from station Warszawa Śródmieście to station Świder (SKM S1 or Koleje Mazowieckie R7) takes 39 minutes.
At the station Świder helpful elves will wait for you to show you the way and give you the map. The route to the beach will
also be marked, follow the blue trail! The distance from the station to the beach is less than 3 kilometers.
by bike
On the Otwock side of the Świder river, there is a blue cycling trail – from Bagatela Street there will be festival markings,
also blue ones.
by car
If you are going by car, your destination should be Żurawia 15 in Otwock. There is a parking lot, and from there the blue
trail will be marked. The distance from the parking lot to the beach is about 500 meters.
--The coordinates of the beach are: 52.141088, 21.269858.
On the map we marked the shortest route in red.
See you by the river!

