HOW TO GET TO GRAMPA'S HOSTEL
Walking from the City Center
Walking: It’s EASY – you just have to walk in a straight line from the
market square.
In a straight line leave from the North-East corner of the market square
(North east corner is where there is a pharmacy). Take Kuźnicza street
(the street with Masala the big indian restaurant). Keep going straight
up past the naked swordsman statue, cross the university bridge, go
past Dubois tram station, walk up Lokietka and finally turn right when you see the Grampa’s Hostel
sign on pl. sw. Macieja 2.

Directions from the Bus/Train Station
As the main bus station is under costruction all the buses arrive to the
temporary one, wchich is only 100 metres from the former bus station.
It
is
now
located
in
the
parking
lot
of
an
administration building directly behind the platform access tunnel of
Wrocław’s train station. That’s why we recommend walking to the train
station to catch trams to the hostel from there.
The stop you need to walk to is called DWORZEC GŁ. PKP. Take the tram
11 – direction KROMERA, tram 9 – direction SĘPOLNO or tram 8 –
Direction ZAWALNA. Doesn’t matter which one you’ll get on, all of
them will take you to the tram stop called PL. BEMA, where you should get off. It is the fifth stop from
the Main Train Station (or 6 stops away from the Main Bus Station -Dworzec Autobusowy in Polish.
Tram 11 doesn’t stop there, though). The PL. BEMA tram stop is just past a big intersection with a
modern glass building on the left side. To get to the hostel from there, go in the front of the glass
building where the ING Bank is and keep following the street in the direction of the Rossman and
Alior Bank. Keep going straight and just past the Telepizza you will cross the street onto a street called
ul. H. Probusa (turning slightly diagonally right). Follow it until the end and you will get to pl. Św
Macieja. Look to your left and you will see the hostel :)!

Directions from the airport
Take bus 106 to RENOMA (about 30-35 minutes). Once you get off at
RENOMA stop, keep going in the direction of the tram. There should be
a stream to your left and an intersection (Podwale/Świdnicka
intersection) right ahead. Cross the street at the intersection. There
should be a big shopping center called RENOMA and a tram stop next
to it. Wait in front of the Renoma shopping center and get tram 7
direction POŚWIĘTNE (7 stops/10 minutes) and get off at PAULIŃSKA. From PAULIŃSKA you should be
next to a small park. Face right, you should be walking with the park on your left. The hostel is 100
Meters from you on pl. Św Macieja 2 street next to the shop with the green frog logo! *By Taxi: takes
about 25 minutes and costs 55-60 PLN to the hostel.

JAK DOJECHAĆ DO GRAMPA'S HOSTEL
Pieszo z rynku głównego
Pieszo: Prościutkie – trzeba iść w linii prostej z Rynku.
Wyjdź z rynku Północno – Wschodnim rogiem (Północno – Wschodni
róg odchodzi od Kuźniczej i Wita Stwosza).
Idź ulicą Kuźniczą (ulica z restauracją „Masala” na samym początku).
Idź prosto aż do fontanny z „nagim szermierzem”, przejdź arkadką,
mostem Uniwersyteckim (dalej prosto), przejdź obok przystanku
tramwajowego Dubois, lekko skręć w lewo w ulicę Łokietka, dojdź do placu (Plac Św. Macieja) i
skręć w prawo. Powinieneś już widzieć szyld! :)

Dojazd z dworca
Tramwaje jadące do Grampa’s z Dworca PKP:
•nr. 8 w kierunku -> ZAWALNA
•nr. 9 w kierunku -> SĘPOLNO
•nr. 11 w kierunku -> KROMERA.

W każdym przypadku należy wysiąść na przystanku „PLAC BEMA”. To
tylko 5 przystanków z Dworca PKP.
Z przystanku trzeba podejść pod duży szklany budynek, gdzie
znajduje się „ING Bank”.
Żeby się dostać do hostelu idź wzdłuż ulicy „Drobnera” w kierunku „Rossmana” i „Alior Banku”. Po
tym jak miniesz „Telepizzę” przejdź przez ulicę, by lekko po skosie w prawo, znaleźć ulicę
„Probusa”. Podążaj nią, a gdy dojdziesz do placu „Św. Macieja” skręć w lewo, by nad bramą nr.
2 (jeszcze przed sklepem „Żabka”) zobaczyć nasz szyld!

Dojazd z lotniska
Wsiądź w autobus 106 i wysiądź na przystanku „RENOMA” (zajmuje
to koło 30 – 35 minut).
Jak wysiądziesz, idź dalej z biegiem torów, na których zatrzymał się
autobus. Dojdziesz do skrzyżowania (Podwale/ Świdnicka), przejdź
przez ulicę.Powinieneś znaleźć się pod centrum handlowym
„RENOMA” a przystanek tramwajowy jest przed samym wejściem. Z
tego przystanku wsiądź w tramwaj nr. 7 i dojedź do przystanku
„Paulińska” (7 przystanków ok. 10 minut).
Wysiadając z tramwaju będziesz mieć mały park na wprost, musisz skręcić więc w prawo i iść
prosto mając park po lewej stronie (tak, trochę trzeba się wrócić ). Jak dojdziesz do przejścia dla
pieszych i zobaczysz sklep „Żabka” – to tu, jesteśmy na lewo od niej!
Taksówką: Potrzeba około 25 minut i 55- 60 zł żeby dojechać do hostelu. Rozważ UBERa.

