ŽSR – ZÁVOD SLUŽIEB ŽELEZNÍC Bratislava, Bajkalská 41, 821 09 Bratislava

Turistická ubytovňa * Košice
Bajzova 14, 040 01 Košice
recepcia  910 – 2334 (št. 055 - 229 2334), kancelária  910 – 2333 (št. 055 229 2333),
 0911 643 682, fax : 910 – 2336 (št. 055 – 229 2336)  910 – 2337 (št. 055 –
229 2337)
e-mail: zszke@zsr.sk
Turistická ubytovňa ŽSR v Košiciach sa nachádza 5 minút chôdze od železničnej a autobusovej stanice a zároveň v blízkosti
centra mesta.
Päťposchodová budova turistickej ubytovne s výťahom a s 24hodinovou službou recepcie ponúka ubytovanie v dvojlôžkových
a trojlôžkových izbách, ale aj jednoposteľové a dvojposteľové apartmány.
Apartmány sú vybavené vlastným sociálnym zariadením, TV prijímačom s káblovým pripojením, Hi Fi súpravou, chladničkou
a rýchlovarnou kanvicou, k dispozícii je aj spoločná kuchynka.
Dvoj a trojlôžkové izby majú spoločné sociálne zariadenia na chodbe, zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy.

Kapacita/cenník
 jednolôžkové apartmány
27,50 €
 dvojlôžkové apartmány (1-2 osoby)
46,50 €
každá ďalšia osoba 50% z ceny lôžka
11,63 €
 dvojlôžkové izby
11,00 € / osoba
Spolu 143 lôžok
Možnosť dlhodobého ubytovania od 99,50€. Pre ucelené skupiny zľava!
Súčasťou ubytovacieho zariadenia je nová zasadacia miestnosť pre 50 osôb vybavená dáta –
video - projektorom a bufetovým zázemím, ktorá umožňuje organizovanie rôznych
pracovných stretnutí, ale aj rodinných či spoločenských podujatí.
Prenájom pre záujemcov mimo ŽSR
Do 4 hodín
66,00 €
Celý deň
132,50 €

Zaujímavosti:
• Dóm sv. Alžbety je najvýchodnejšou gotickou katedrálou v Európe
• Východoslovenské múzeum má prvenstvo s planetáriom, jeho múzeum letectva ponúka aj galériu
prezidentských lietadiel pri letisku, v Urbanovej veži je múzeum voskových figurín
• Celoročná prevádzka ZOO Košice ponúka prehliadku 151 druhov zvierat.
• Bobová dráha v Kavečanoch zabezpečí adrenalínovú jazdu dlhú 800 m
• Športoví nadšenci si môžu vychutnať športové zážitky v najmodernejšej multifunkčnej hale na
Slovensku s kapacitou 8 378 miest – US Steel Aréna.
• Prvú októbrovú nedeľu štartuje v Košiciach Maratón, najstarší v Európe

