Mit hol talál?
Felhívjuk gépkocsival érkező vendégeink figyelmét, hogy a belvárosban
mindenhol fizetős a parkolás, az épület közelében sajnos nem tudunk ingyenes
parkolási lehetőséget biztosítani.
A vasúton érkező vendégeink gyalog, taxival, valamint helyi buszjárattal is
megközelíthetik a Líceumot.
Gyalogosan kb. negyedórás kényelmes sétával lehet a Líceumhoz jutni az alábbi
térképen látható útvonalon:

Taxik mindig állnak a vasútállomás előtti droszton.
Az állomás előtti tértől a főútig sétálva lehet eljutni a buszmegállóhoz (a fenti
térképen látszik a gyalogos útvonal kanyarában pirossal bekarikázva), ahol a 6os kivételével bármely helyi járatra fel lehet szállni. A színháznál érdemes
leszállni, a vasútállomástól a második megálló (ugyancsak látható a fenti
térképen).
A vasútállomásnál elérhető buszjáratok indulási ideje:
https://www.kmkk.hu/kmkk/mrend_helyi/eger/megallonkent/vasutallomas_bejar
ati_ut_-_1__ka.pdf.
A helyi buszjáratok vonalhálózatát ábrázoló összevont térkép:
https://www.kmkk.hu/kmkk/mrend_helyi/eger/vonalhalozat/eger_helyi_vonalha
lozat.pdf.
Az autóbusszal érkező vendégeink gyalogosan könnyen megközelíthetik a
Líceumot. A Bazilika felőli lépcső, ill. az épület közvetlen környezetében lévő
járdák jelenleg nem járhatóak. A mellékelt térképeken bejelölt útvonalak ennek

figyelembevételével készültek, tehát a bejárható részeket mutatják. Az alábbi
térképek ábrázolják a lehetséges útvonalakat:

A Líceumban a földszinten található a ruhatár, amely 13 óráig üzemel, de az
otthagyott holmit a portástól később is át lehet venni. A konferencia helyszínéül
szolgáló termek az első, ill. a második emeleten vannak. A bal oldali
oldallépcsőházon keresztül érdemes őket megközelíteni. Mindkét emeletre
érkezve balra kell fordulni, ahol először rögtön a mosdót találjuk. A 213-as és a
313-as terem is a folyosón továbbhaladva közelíthető meg, a könyvtári
fogadóhelyiségek (214, ill. 314) bejáratán keresztül. A földszinten az épület jobb
szárnyán végighaladva liftet is találunk. A lifttől jobbra kell fordulni, ahol
elsőként a könyvtári helyiségek bejáratához fogunk elérni.
A megnyitó és a plenáris előadások a Kápolnában lesznek, amely az első
emeleten található. Megközelítéséhez ugyancsak a bal oldali oldallépcsőházat
érdemes használni, és az emeletre érve balra fordulni. A bejárat a folyosó
közepén van.
A szendvicsebéd és a fogadás a második emeleten, a 302–306. szobák előtt
lesznek, amelyek legegyszerűbben a bal oldali oldallépcsőházon keresztül
érhetők el, a második emeleten jobbra fordulva.
Az épület virtuális túra keretében bejárható:
https://data.webseta.hu/r156731/eloter_29/390,76/-1,03/100,00/.

