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ПРОПОЗИЦІЯ ПРОЖИВАННЯ - КОШИЦЕ
Готель Шкільний інтернат, Medická 2, Кошице - пропонує стандартне проживання зі сніданком.
Шкільний гуртожиток - це заклад, що входить до компетенції KOŠICKÁ SELF-LEGAL
REGION. Його потужність є одним з найбільших шкільних гуртожитків не тільки в Кошицькому
регіоні, але й у Словаччині. Житло передбачене в блоках, у кожному блоці два двомісні номери,
коридор, ванна кімната і туалет. На кожному поверсі є загальні номери з телевізором і DVD.
Відстань до басейну CH Кошице - пішки 15-20 хв., автомобілем близько 6 хв.
Ціна: 19, - € / 1 ніч - 1 особа (зі сніданком)
Бронювання, додаткова інформація:
email: info@turcianskivlci.sk, м.т.: +421 915 437184
веб-сайт: https://www.simedke.sk/

Готель Garni Akadémia ** , Južná trieda 10, Кошице пропонує недорогі номери зі сніданком.
Готель Garni Akadémia ** розташований ближче до центра міста, приблизно 200 метрів на
південь від історичного центра міста.
Відстань до басейну ČH Košice - близько 10 хв. пішки, автомобілем близько 3 хв.
Бронювання, додаткова інформація:
mail: hotelakademia@hotelakademia.sk, recepcia@zsjuznake.sk, тел .: +421/55/7260700
веб-сайт: http://www.hotelakademia.sk/

Готель Gloria Palac *** , Bottova 1, Кошице
Ночівля та сніданок недалеко від центру міста Кошице, поруч із ТЦ Aupark.
Відстань до басейну CH Кошице - пішки 5-8 хв.
Бронювання, додаткова інформація:
mail: hotel@gloriapalac.sk, тел .: +421/55/625 73 27-28
веб-сайт: http://gloriapalac.sk/

БУТИК ГОТЕЛЬ СЛАВІЯ *** , Хлавна 63, Кошице
До послуг гостей виняткові номери в стилі арт-нуво в готелі, прямо в пішохідній зоні
поруч з Державним театром м.Кошице, у хвилині від від величного собору Святої
Єлизавети, паркування та доступ до Інтернету для гостей готелю - безкоштовно.
Усі номери адаптовані для інвалідних візків. Ароматна кава, смачний сніданок, діловий або
сімейний обід. У кафе і ресторані можна насолодитися вечерею, традиційними та
всесвітньо відомими десертами, які і творять багату історію і традиції Славії.
Відстань до басейну CH Кошице - близько 8-10 хв.
Бронювання, додаткова інформація:
e-mail: info@hotelslavia.sk, тел .: +421 (0) 55 286 20 00
веб-сайт: https://hotelslavia.sk/sk/ubytovanie-kosice

;

