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Kørevejledning Tilkørselsveje

Tilkørselsveje til Europa-Universität Flensburg
Lyt

Med bus og tog
Når du ankommer fra Hamburg, Kiel eller Danmark til Flensborg hovedbanegård, kan du komme til EuropaUniversität Flensburg
til fods (2 kilometer op ad bakke)
tage en taxi direkte foran banegården eller
tag bus nr. 5 (busholdeplads 2, ring A, hver 20. minut):
kør 4 stop
stå af ved stoppested "Campus Uni"
du står nu lige foran bygningen Oslo

Med bil
Fra motorvej A7:
frakørsel Flensborg til B 200,
følg derefter hovedvejen til: frakørsel B 199, Osttangente.
Efter ca. 3 kilometer drej til venstre ad gaden "Auf dem Campus" (Oplysningsskilt "Universität").
På højre side er der parkeringsmuligheder, til venstre ligger bygningen Oslo.

Med bus og tog
Fra Flensborg banegård:
kør 4 stationer med bus 5 (busstoppested 2, ring A, hver 20. minut).
stå af ved stoppested "Campus Uni"
Følg vejen ca. 100 meter i kørselsretningen, bygningen Helsinki ligger så lige til højre.
Fra den centrale busstation (ZOB):
tag linje 5 (busholdeplads 2, ring A) eller linje 4 (retning "Campus Uni").
stå af ved stoppested "Campus Uni"
Følg vejen ca. 100 meter i kørselsretningen, bygningen Helsinki ligger så lige til højre.

Med bil
Fra motorvej A7:
frakørsel Flensborg til B 200,
følge derefter hovedvejen til: frakørsel B 199, Osttangente.
Efter ca. 3 kilometer drej til venstre ad gaden "Auf dem Campus".
På højre side er der parkeringsmuligheder, til venstre ligger bygningen Helsinki.

Med bus og tog
Fra Flensborg banegård:
kør 3 stationer med bus 5 (busstoppested 2, ring A, hver 20. minut).
stå af ved stoppested "Campus Mensa"
gå til fods forbi Mensa til bygningen Dublin (ca. 300 meter).
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Fra den centrale busstation (ZOB):
tag linje 5 (busholdeplads 2, ring A) eller linje 4 (retning "Campus Uni").
stå af ved stoppested "Campus Mensa"
gå til fods forbi Mensa til bygningen Dublin (ca. 300 meter).

Med bil
Fra motorvej A7:
Forlad motorvejen (A7) ved frakørsel Flensborg og følg herfra blot skiltningen til "Flens-Arena"/"Campushalle".
Bygningen Dublin befinder sig overfor campushallens trappeopgang.

Henvisninger
Bemærk venligst: Bygningen Dublin (DUB) ligger noget afsides fra bygningerne Oslo (OSL) og Helsinki (HEL).

Med bus og tog
Fra Flensborg banegård:
kør 3 stationer med bus 5 (busstoppested 2, ring A, hver 20. minut).
stå af ved stoppested "Campus Mensa"
gå videre til fods forbi Mensa til bygningen Luxembourg (i Flens-Arenaen, ca. 300 meter).
Fra den centrale busstation (ZOB):
tag linje 5 (busholdeplads 2, ring A) eller linje 4 (retning "Campus Uni").
stå af ved stoppested "Campus Mensa"
gå videre til fods forbi Mensa til bygningen Luxembourg (i Flens-Arenaen, ca. 300 meter).

Med bil
Fra motorvej A7:
Forlad motorvejen (A7) ved frakørsel Flensborg og følg herfra blot skiltningen til "Flens-Arena"/"Campushalle".
På højre side kan man ikke undgå at se bygningen Luxembourg (i Flens-Arenaen). Til venstre er der masser af
parkeringsmuligheder, medmindre der finder store arrangementer sted.

Henvisninger

Sportscentret samt afdelingen for Sportsvidenskab ligger til venstre for Flens-Arenaen.

Med bus og tog
Fra Flensborg banegård:
kør 3 stationer med bus 5 (busstoppested 2, ring A, hver 20. minut).
stå af ved stoppested "Campus Mensa"
gå til fods i retning mod Mensa (ca. 50 meter)
Lige ved siden af til venstre ligger Audimax.
Fra den centrale busstation (ZOB):

tag linje 5 (busholdeplads 2, ring A) eller linje 4 (retning "Campus Uni").
stå af ved stoppested "Campus Mensa"
gå til fods i retning mod Mensa (ca. 50 meter)
Lige ved siden af til venstre ligger Audimax.

Med bil
Fra motorvej A7:
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frakørsel Flensborg til B 200,
følg derefter hovedvejen til: frakørsel B 199, Osttangente.
efter ca. 3 kilometer drej til venstre ad "Munketoft" gaden (oplysningsskilt "Flens-Arena"/"Campushalle").
2. vej til højre: Kanzleistr.,
efter nogle meter drej til højre: Thomas-Fincke-Str.
efter ca. 300 meter er du ved Campusbad med masser af parkeringsmuligheder.
Audimax ligger overfor. Du kan kende den på den store, svungne glasfacade.

Med bus og tog
Fra Flensborg banegård:
Fra banegården kører linjer 1, 4 og 5 til stoppestedet Munketoft. Stedet kan også nemt nås til fods.
Fra stoppestedet Munketoft går du til venstre i retning mod bryggeriet (nemt at kende), indtil
universitetsbygningen Madrid dukker op på højre hånd.
Fra den centrale busstation (ZOB):
tag linje 5 (busholdeplads 2, ring A) eller linje 4 (retning "Campus Uni").
Stå af ved stoppestedet "Munketoft".
Fra stoppestedet går du 20 meter tilbage imod bussens kørselsretning.
Drej til venstre i retning mod bryggeriet (nem at kende), indtil universitetsbygningen Madrid dukker op på højre
hånd.

Med bil
Fra motorvej A7:
frakørsel Flensborg til B 200,
følg derefter hovedvejen ca. 5 kilometer indtil: frakørsel Flensborg Rude.
Hold til højre, følg skiltningen i retning mod Glücksburg/centrum,
kør videre ad Husumer Strasse.
Denne drejer let mod højre til gaden "Munketoft".
Kør forbi Flensborg Bryggeri (nemt at kende på højre side).
Overfor dig til venstre ligger universitetsbygningen Madrid.
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