Se la prezoj en la Dua Bulteno estos aliaj ol tiuj ĉi, validos tiuj de la Dua Bulteno.

Hoteloj
Ĉiuj prezoj estas en eŭroj por unu persono por unu nokto; p.p. = por persono.
SPU = Slovaka Agrokultura Universitato (la kongresejo).

Ofertataj servoj
Se ne estas menciite alie, la ĉambroj
de la hoteloj havas duŝejon, necesejon,
senpagan retaliron, televidilon, telefonon
kaj la matenmanĝo estas inkluzivigita en
la prezo. La enregistriĝo okazas post la
14h00 kaj la forlaso de la ĉambro estas
antaŭ la 10h00. La hoteloj havas propran,
senpagan, parkejon.

1. Zlatý kľúčik HHHH
} Svätourbanská 27, Nitra, tel. +421 37 65 50
289, www.zlatyklucik.sk (3 000 m de SPU)

Belega, eble la plej luksa hotelo en
Nitro sur la deklivo de la monto Zobor
kun tre bela panoramo de la urbo.
Eminenta gastronomio.
Restoracio, malstreĉig-/bonfartigejo,
kunsidsalonoj. Komfortaj ĉambroj.
Malgranda dulita apartamento: € 52
p.p.; unulita ĉambro: € 61; dulita ĉambro:
€ 44 p.p.

tro. Ĉambroj klimatizataj kun fridujeto,
sekurŝranko, akvobojliga garnituro,
altkvalita banejo.
Dulita apartamento: € 77 p.p.; dulita
ĉambro Junior suite: € 61 p.p.; dulita
ĉambro: € 51 p.p.

4. Zámocká koruna u Hoffera HHHH
} Svätoplukova 2, Nitra, tel. +421911110 003,
www.penzion-hoffer.sk/stranky/hotel-koruna.
php (2 400 m de SPU)

Bela malgranda hotelo sur la komenco
de la deklivo de la monto Zobor.
Restoracio, kunsidsalonetoj. Ĉambroj
klimatizataj kun fridujeto, sekurŝranko.
Dulita apartamento: € 37 p.p.; unulita
ĉambro: € 47; dulita ĉambro: € 25 p.p.

5. Kaštieľ Mojmírovce HHHH
} Mojmírovce 919, tel. +421 37 77 98 201,
www.kastielmojmirovce.sk (14,5 km de SPU)

3. Hotelo Mikado HHHH

Rekomendinda originala, belega historie riĉula kastelo – iama somera sidejo de
la grafo Hunyadi – troviĝas en bela parko
proksime de Nitro.
Restoracioj, vinkeloj, kafejo, kunsidsalonoj, naĝejo, malstreĉig-/bonfartigejo
kun masaĝoj, sportaj aktivaĵoj – teniso,
gimnastikejo, plaĝa flugpilko, minigolfo,
bilardo, pafejo. Modernaj ĉambroj klimatizataj.
Dulita apartamento: € 61 p.p.; unulita
ĉambro (luksa): € 56; unulita ĉambro:
€ 51; dulita ĉambro (supera) € 38 p.p.;
dulita ĉambro: € 33 p.p.

} Hollého 11, Nitra, tel. +421 37 32 10 321,
www.hotelmikado.sk (1 300 m de SPU)

6. Best Western Hotel Capital HHHH

2. Golden Hoffer HHHH
} Farská 41, Nitra, tel. +421 37 77 21 866,
www.golden-hoffer.sk (800 m de SPU)

Bele ekipita, renovigita malnova hotelo
en la urba centro.
Restoracio, malstreĉig-/bonfartigejo,
kunsidsalonoj. Ĉambroj klimatizataj kun
fridujeto, sekurŝranko.
Dulita apartamento: € 43 p.p.; unulita
ĉambro: € 55; dulita ĉambro: € 32 p.p.

Moderna hotelo kun perfektaj servoj.
Restoracio, malstreĉig-/bonfartigejo, sportejo, skvaŝo, kongresa cen8

} Farská 16, Nitra, tel. +421 37 69 25 201,
www.hotelcapital.sk (1 100 m de SPU)

Malnova hotelo kun bele ekipitaj

ĉambroj ĉe la centro de Nitro.
Restoracio, malstreĉig-/bonfartigejo,
sportejo, kunsidsalonoj. Ĉambroj klimatizataj.
Dulita ĉambro: € 35 p.p.

lita ĉambro comfort: € 32 p.p.; dulita
ĉambro: € 27 p.p.

7. Alexander’s HHHH

Bela hotelo en la urbocentro kun bona
restoracio, kafejo, kunsidejo, sen lifto.
Ĉambroj kun fridujeto kun minibaro.
Unulita ĉambro: € 50; dulita ĉambro
€ 31 p.p.

} Mostná 68, Nitra, tel. +421 37 79 20 401,
www.alexanders.sk (1 300 m de SPU)

Restoracio, kunsidsaloneto. Ĉambroj
klimatizataj, luksa masaĝa duŝeja angulo,
sekurŝranko.
Dulita ĉambro: € 36 p.p.

8. Comfort HHHH
} Školská 1, Nitra, tel. +421 37 65 25 230,
www.hotelcomfort.sk (850 m de SPU)

Moderna hotelo ĉe la centro de la
urbo.
Pianorestoracio, kafejo, kunsidsalono,
sportejo, jakuzzi, infraruĝa saŭno.
Ĉambroj klimatizataj kun fridujeto,
sekurŝranko.
Unulita ĉambro: € 59; dulita ĉambro: €
33 p.p.

11. Atrium HHH
} Štefánikova 8, Nitra, tel. +421 37 6924 301,
www.hotelatriumnitra.sk (1 000 m de SPU)

12. Oko HHH
} Fraňa Mojtu 6, Nitra, tel. +421 911 212 118,
www.hoteloko.sk (900 m de SPU)

Bela hotelo ĉe la urbocentro kun bona
restoracio, kafejo, kunsidejoj.
Dulita ĉambro kun klimatizilo € 27 p.p.;
dulita ĉambro sen klimatizilo € 26 p.p.

13. City HHH
} Svätoplukovo Námestie 1, Nitra, tel. +421
37 6521203, www.city-hotel.sk (1,2 km de SPU)

9. De Luxe HHHH

Urbocentra hotelo kun kafejo. Ĉambroj
klimatizataj, fridujeto, sekurŝranko.
Unulita ĉambro: € 65; dulita ĉambro
(komercista) € 35 p.p.

} Podzámska ulica 18 B, Nitra, tel. +421 3774
15 022, www.hoteldeluxe.sk (1 300 m de SPU)

14. Centrum HHH

Malgranda hotelo ĉe la centro de la
urbo kun restoracio, kafejo kaj kunsidsalono.
Ĉambroj klimatizataj kun fridujeto,
sekurŝranko.
Unulita ĉambro: € 49; dulita ĉambro: €
30 p.p.

} Svätoplukovo Námestie 1, Nitra, tel. +421
37 65 54 397, www.hotelcentrum.sk (1 200 m
de SPU)

10. Auto Jas HHHH

15. Agroinštitút HHH

} Cabajská 29, Nitra, tel. +421 37 77 77 676,
www.autojas.sk (3 100 m de SPU)

} Akademická 4, Nitra, tel. +421 908 291248,
www.agroinstitut.sk (900 m de SPU)

Hotelo en antaŭrbo de Nitro kun
restoracio, kafejo, konferencejo, ĉasista
saloneto, sportaj aktivaĵoj – teniso, kegloludejo, lasera pafejo, masaĝoj.
klimatizataj ĉambroj.
Dulita apartamento: € 48 p.p.; du-

Hotelo proksime de la UK-ejoj kun
restoracio, sportejo, malstreĉig-/bonfartigejo. Ĉambroj kun fridujeto.
Dulita apartamento: € 32 p.p.; trilita
apartamento: € 26 p.p.; unulita ĉambro:
€ 37; dulita ĉambro € 27 p.p.

Urbocentra hotelo kun kafejo. Ĉambroj
klimatizataj, fridujeto.
Dulita apartamento: € 43 p.p.; dulita
ĉambro € 33 p.p.

9

16. Zobor HH
} Štefánikova 5, Nitra, tel. +421 37 65 25 381,
www.hotelzobor.sk (1 000 m de SPU)

Urbocentra hotelo kun konferencejo.
Ĉambroj kun fridujeto.
Unulita ĉambro: € 21; dulita ĉambro: € 18
p.p.; trilita ĉambro: € 19 p.p.

17. Pensiono Vila Ária HHH
} Dobšinského 31, Nitra, tel. +421 905 496
967, www.aria.sk (2 200 m de SPU)

Bela malgranda gastodomo kun familia
etoso sur la komenco de la deklivo de la
monto Zobor. Ĉambroj klimatizataj.
Unulita ĉambro: € 49; dulita ĉambro: €
30 p.p.

18. Pensiono Rybárska bašta Hoffer
HHH
} Cintorínska 10, Nitra, tel. +421 911 111 714,
www.penzion-hoffer.sk (900 m de SPU)

Gastodomo kun restoracio. Ĉambroj
klimatizataj, fridujeto.
Dulita ĉambro: € 25 p.p.; trilita ĉambro
€ 24 p.p.

19. Pensiono LUX HH
} Gorazdova 58, Nitra, tel. +421 37 692 3111,
www.luxpenzion.sk (2 800 m de SPU)

Gastodomo kun matenmanĝejo.
Dulita ĉambro: € 21 p.p.

Studentaj ĉambroj
La studenthejmoj estas efektive la plej
proksimaj (kaj samtempe la plej malmultekostaj) tranoktebloj por la UK. En
la prezoj estas inkluzivigitaj la litotukoj
- bv. atenti ke necesas kunporti propran
bantukon. La ĉambroj ne havas klimatizadon kaj la matenmanĝo estas aparte
mendebla kontraŭ pago. Ĉiuj ĉambroj de
ĉiuj studenthejmoj havas aliron al la kabla
interreto (oni kunportu propran kablon aŭ
aĉetu ĝin en la akceptejo). LKK ne garantias ke ĝi funkcios por ĉiuj komputiloj de
la mondo.
10

!

La prezoj estas por la semajno de la
UK, 23-a ĝis 30-a de julio 2016, do,
por sep noktoj!

20. ŠD Antona Bernoláka — Parto A
} Študentský domov Antona Bernoláka,
Trieda A. Hlinku 38, 949 01 Nitra

La studenthejmo situas tuj en la areo
de la kongresejo. La konstruaĵo A estas
sufiĉe nove konstruita. La ĉambroj estas
dulitaj kaj ĉiu duopo da najbaraj ĉambroj
kundividas fridujon kaj duŝejon kun necesejo. En ĉiu etaĝo troviĝas kuirejeto (sen
manĝilaroj, potoj ktp.) kaj vestaĵlavejo
(lavmaŝinoj). La banĉambroj ne estas
taŭgaj por homoj kun paŝadproblemoj
(pro alta ŝtupo). Tuj apud la konstruaĵo
(50m) troviĝas granda aĉetcentro “Centro” kun superbazaro, manĝejoj, vendejoj.
Unupersona ĉambro € 105; dupersona
€ 70 p.p.

21. ŠD Antona Bernoláka — Parto
“Nová doba”
} Študentský domov Antona Bernoláka,
Trieda A. Hlinku 38, 949 01 Nitra

La studenthejmo situas tuj en la areo
de la kongresejo kaj havas kumunajn enirejon kaj akceptejon kun la studenthejmo
“ŠD Antona Bernoláka - Parto A”. Ĝi estas
la plej baza studenthejmo kiu anstataŭas
la mankon de amasloĝejo. La studenhejmo “Nová doba” havas sume 738 litojn
en 2- kaj 3-litaj ĉambroj laŭ 8 etaĝoj. La
duŝejoj kaj necesejoj estas komunaj por
la tuta etaĝo. La dulitaj ĉambroj havas
balkonon. La junulara programo parte
okazos en tiu ĉi loĝejo.
Unupersona ĉambro € 81; dulita
ĉambro € 49 p.p.; trilita ĉambro € 49 p.p.

22. ŠD Akademická
} Študentský domov Akademická, Akademická 1755, 949 01 Nitra

La plej luksa, plene nova studenthejmo,
ĝi troviĝas ĉ. 500 m for de la kongresejo.

Taŭga por handikapuloj, la loĝejo havas
lifton, lavmaŝinojn por vestaĵoj, sendratan
interreton ĉe la akceptejo kaj senpaga
parkejo troviĝas apude. En la ĉambroj
(dulitaj) estas fridujo kaj ĉiu duopo de
najbaraj ĉambroj kundividas necese-

jon/duŝejon. Tuj apude troviĝas granda
aĉetcentro kun superbazaro, manĝejoj
ktp. La plej trankvila el la studentejoj.
Unupersona ĉambro € 126; dulita
ĉambro € 84 p.p.

Kromaj servoj
Manĝoj
Tagmanĝoj kaj vespermanĝoj, konsistantaj el supo/antaŭplado, ĉefplado,
deserto kaj kranakvo, estos servataj en la
Universitata, studenthejma manĝejo. La
studenthejmo situas tuj en la areo de la
Kongresejo (200 m de la ĉefa konstruaĵo).
Adreso: Študentský domov Antona Bernoláka, Trieda A. Hlinku 38. Estos versio
por viandmanĝantoj kaj vegetaranoj.
• 5x tagmanĝoj, inter 11h45 kaj 14h00.
Prezo: € 25
• 6x vespermanĝoj, inter 18h00 kaj

19h30. Prezo: € 30
• 7x matenmanĝoj (nur por tiuj, kiuj
mendas lokon en la studentaj loĝejoj).
Prezo € 24,50
Krome, en la kongresejo estos kelkaj
budoj kaj bufedoj kiuj vendos diversajn
etajn manĝojn, ĉi-kongrese kun speciala elekto de vegetaraj kaj veganaj
specialaĵoj!
Pluraj restoracioj en la urbo disponigos
menuon en Esperanto. Ili estas rekoneblaj
per glumarkoj pri la UK sur iliaj pordoj/
montrofenestroj.

Speciala oferto de la Libroservo
Se vi partoprenos la ĉi-jaran UK, vi povas mendi ion ajn en la stoko de
la Libroservo de UEA, kontraŭ k
 ongresa prezo kaj sen sendokostoj. La
menditaĵojn vi prenos en la Kongresa Libroservo, kie vi povos ankaŭ
pagi por ili, se en via UEA-konto ne estis sufiĉa bonhavo. Por ĝui la
oferton, via mendo devas atingi la Libroservon de UEA antaŭ la fino de
junio. Ne hezitu viziti nian retan katalogon kaj mendi tie: http://katalogo.
uea.org. Mendojn oni akceptas ankaŭ per simpla mesaĝo al libroservo@
co.uea.org, fakse (+31 10 4361751), telefone (+31 10 436 1044) aŭ letere (UEA, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando).
Nepre indiku vian UEA-kodon en la mendo.
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