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Autóval Sopronba, a Soproni Egyetem központjához
Győr felől érkezve, a város határában a 84-es út egy körforgalomba fut. A körforgalom második kijárata,
ami a bevezető útnak kb. egyenes folytatása vezet be a városba (a neve Győri út). (Az első kijárat a várost
elkerülő út, ami más további leágazások után tovább visz a határra, Bécs felé.)
A Győri út bevezető szakaszán balra Tesco áruház, kereskedőházak, benzinkút, jobbra épülő áruházak,
Aplha Park, Jysk stb. A körforgalom után nem egészen 1 km-rel, az út egy vasúti híd alatt megy át. Balra hő
-központ, jobbra irodaház, benzinkút, gumiszerviz és egy újabb körforgalom.
A körforgalom kereszteződésben van. Tovább, egyenesen. Jobbra panelház-sor, balra családi házak, ez a
Csengery utca.
A Csengery utcán tovább, végig egyenesen. Három forgalomirányító lámpát elhagyva az út kettős
vasbeton vasúti híd alatt visz át. (Az egész Csengery utca kb. 1 km hosszú.)
Az Egyetem központjához: Az aluljáró után azonnal a jobbra. A kilépő hurok a vasúti pálya és az egyetem
közé ér ki. Jobbra, az egyetem új kollégiumának ötemeletes épülete, attól jobbra pedig a kétemeletes régi
kollégium áll. Itt két lehetőség van: A. a két kollégium között be lehet hajtani az Egyetem területére, a
kollégiumok mögötti parkolóba. A menza a parkoló mellett áll. B. elhaladva az új kollégium mellett, az első
utcán jobbra kanyarodva (Bajcsy-Zsilinszky út) az Egyetem főportájához jutnak. Ezen a kapun nem lehet
behajtani, az utcán kell parkolni. További útbaigazítást kapnak az új kollégium előtti portán, vagy az
Egyetem főportáján.

Vonattal érkezőknek

A vasútállomástól az Egyetem Botanikus kerti épületei legkönnyebben helyi buszjárattal közelíthetők meg
(2., 3. pont).
Az Egyetem Bajcsy-Zsilinszky utcai bejárata előtt áll meg a 2. járat, a vasútállomástól számítva a 4. megálló.
Az Egyetem Ady Endre úti bejáratához közel esik az 1, 10, 10A, 10B, 10Y buszok megállója (Ady Endre út,
Erzsébet Kert megálló), a vasútállomástól számítva a 3. megálló. A buszról leszállva balra kell fordulni,
majd kb. 60 m után, a Egyetem Fekete Zoltán Kollégiuma után találjuk a kaput.
Buszjegy vásárlásra a vasútállomáshoz legközelebb az állomás melletti buszmegállóban lévő automatánál
van mód, vagy a buszvezetőnél. A buszjegy ára elővételben 320 Ft, a buszon 390 Ft.
A vasútállomástól a Botanikus kertig gyalogosan is mehetünk, sétatempóban kb. 12-15 perc alatt oda lehet
érni. A vasútállomás bejáratán kilépve balra induljunk el, majd a buszmegálló mellett elhaladva, az Állomás
utcán addig megyünk, amíg az jobbra kanyarodva az Erzsébet utcában folytatódik (kb. 120 m). Az Erzsébet
utcán az első kereszteződésig kb. 70 m-t megyünk, majd balra fordulunk a Csengery utcába. A Csengery
utcán kb. 500 m-t megyünk egyenesen, majd a Frankenburg útnál elérjük a vasúti átjárót, ami bal kéz felől
lesz. A vasúti átjárón átkelve már láthatjuk is az Egyetem kollégiumait. A vasúti átjáró után közvetlenül jön
a Béke út, amelyen átkelve jobbra folytatjuk az utat, a Botanikus kert kerítése mentén. A kollégium
bejáratához érünk kb. 150 m után.
Az Egyetem megközelítéséhez további segítség és térkép található csatolva és az Egyetem honlapján:
Az Egyetemhez: http://international.uni-sopron.hu/contact
Megjegyzés: a városközpontot (az óvárost) az egyetemről érdemes gyalog megközelíteni, mivel a
Várkerületen vagy a Széchenyi téren nehéz üres parkolóhelyet találni. A parkolás ára a belvárosban 315420 Ft/óra (Az I. zónában 420 Ft, a II. zónában 315 Ft, a III. zónában 210 Ft, a zónákat ld. A mellékelt
térképen), a jegyek érvényességét a közterület-felügyelők szigorúan ellenőrzik.

