Meghívó az idei farsangi mulatságra
Mikor? 2020 Február 22. 14-17 óra
Hol? Cserkészotthonunkban
A jelmezbál Témája: Magyar Népmesék
Hallotál már Cerceruskáról, vagy az aranyszőrű bárányról?
Kóstoltál már kőlevest?
Öltözz be kedvenc Népmese figurádnak és várunk téged a Magyar
Népmesék birodalmában!

Aki akar, hozhat sós vagy édes rágcsálnivalót hogy meg tudjuk etetni a
hétfejű sárkányt!

A jelentkezéseket február 18-ig a következő címre kérjük:
tuende.uehlinger@gmail.com

Így találsz meg minket:
Cserkészotthonunk a Landi (Huus u Garte Märit) áruház épülete, illetve egy „Melchtechnik” nevezetű
iroda alatt található egy légvédelmi pincében. A lejárat egy nagy zászlópózna közelében van. Optimális
parkolási lehetőség a környéken!
Cserkészotthonunk címe:
Eichenweg 35 – 37, 3052 Zollikofen
Elérhetőségek / Útleírás:
Vonattal: Bern HB-ről Zollikofen (Oberzollikofen) irányában az S7 vagy az S3-as S-Bahnnal,
vagy a „J“ jelzésű RBS vonattal. Mindkét zollikofeni állomás az Eichenwegre nyílik.
Autóval:

Fribourg felöl: Az A1-es autopályáról „Bern-Wankdorf“ kijároknál letérni, majd Ittigen,
Zollikofen táblákat követni. Zollikofen-en belül a negyedik körforgalomnál jobbra rögtön
a McDonalds mellett. Az út elvezet egy kanyarban a sinek alatt, majd közvetlenül az alagút
után jobbra fordulni, végig tovább az erdő, illetve szántóföldek szélén egészen a Landi-ig.
Alternatív (hátsó) útvonal Ittigen-en keresztûl:

Az A1-es autopályáról „Bern-Wankdorf“ kijároknál letérni, majd Ittigen, Zollikofen táblákat követni
A nagy Bern-Wankdorf-i körforgalomban jobbra, majd egyenesen Ittigen fele a Papiermühleweg -en. A
„Papiermühle” vonatállomásnál egyenesen tovább Kappelisacker-en keresztül, majd a következô
„éles-villás” elágazásnál a Länggasse-ra lefordúlni balra Zollikofen fele. A mezôn keresztül át az
autópálya alatt egyenesen, majd az út végén az elágazásnál (balra bicikli-alagút) az Eichenwegre
jobbra lefordulni. –> balra lesz a Landi.

Zürich és Biel felöl: Az A1-es/A3-as autopályáról a „Schönbühl-Moosseedorf“ kijárónál
letérni, követni a Zollikofen táblákat. Zollikofenba beérve rögtön az elsö körforgalomnál balra,
a McDonalds mellett el a sinek mellett, át a sinek alatt, majd közvetlenül az alagút után
jobbra, végig tovább az erdő illetve szántóföldek szélén egészen a Landi-ig.

