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Možnosti ubytovania v Košiciach 
 

*Tip organizátorov konferencie 

GOLDEN ROYAL Boutique hotel & SPA**** 

Vodná 8, Košice 

 

GOLDEN ROYAL Boutique hotel & SPA**** je hotel v centre mesta Košice, sídliaci len 200 

metrov od Hlavnej ulice a s výbornou dostupnosťou na konferenčnú sálu. Poskytuje ubytovanie v 

24 luxusných izbách a apartmánoch, s nadštandardným vybavením. Tento špičkový hotel v 

Košiciach okrem iného ponúka strážené parkovanie, internetové WIFI pripojenie, klimatizované 

izby a širokú ponuku služieb - sídli v ňom vychýrená reštaurácia so zimnou záhradou, kongresové 

centrum a business salóniky. Novinkou hotela sú indické ájurvédske kúpele RASAJÁNA, v 

ktorých Vás privíta personál z Indie. Možnosť využitia kúpeľov je zahrnutá v cene ubytovania. 

 

Cena ubytovania:  Jednoposteľová izba: 105 EUR 

   Dvojposteľová izba: 120 EUR 

 

**V prípade, že máte záujem o ubytovanie v GOLDEN ROYAL Boutique hotel & SPA**** 

počas konferencie, kontaktujte nás na E-mailovej adrese ivo.skorvanek@medius.sk a my 

zariadime rezerváciu za Vás. 
 

City Residence 

Bačíková 18, Košice 

Komfortný a štýlový hotel v historickom centre mesta len 200 metrov od Hlavnej ulice. Osem 

vkusne zariadených a neuveriteľne priestranných apartmánov s plnohodnotným vybavením aj pre 

náročnú business klientelu. Veľmi dobra voľba pre krátkodobý aj dlhodobý pobyt v meste. 

 

V hotely City Residence si vychutnáte pokojný spánok v srdci mesta s raňajkami priamo na 

apartmán. Maximálny komfort, pohár vína pre uvoľnenie a vynikajúca káva v kaviarni s terasou. 

Cena ubytovania:  Jedna osoba: 79 EUR 

   Dve osoby: 99 EUR 

**V prípade, že máte záujem o ubytovanie v hotely City Residence počas konferencie, 

kontaktujte nás na E-mailovej adrese ivo.skorvanek@medius.sk a my zariadime rezerváciu za 

Vás. 
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Hotel Dália 

Lofflerova 1, Košice 

Eco friendly Hotel Dália je situovaný v tichej uličke v centre mesta Košice, len 5 minút pešo od 

Hlavnej ulice. 

Hotel ponúka pohodlné ubytovanie z 37 izbách 3* a  4* kategórie, 4 konferenčné miestnosti s 

kapacitou do 120 hostí, gurmánsku reštauráciu pre 60 hostí, štýlovú kaviareň SAVOY café, 

wellness centrum a pohodlné parkovanie. 

 

Hotel Dália v Košiciach je jedným z prvých ekologických hotelov na Slovensku. 

Cena ubytovania:  Jednoposteľová izba: od 75 do 99 EUR 

   Dvojposteľová izba: od 95 do 119 EUR 

 

Viac informácií a objednávka ubytovania na http://www.hoteldalia.sk/.  

 

Penzión Chrysso 

Zvonárska 3, Košice 

Penzión Chrysso poskytuje svojim zákazníkom to najcennejšie – vynikajúci pomer ceny a kvality.  

Luxusné izby a apartmány boli vytvorené kombináciou vysoko kvalitného designu, prvotriednych 

materiálov, príjemných farieb a modernej technológie. Značka Chrysso ponúka komfort, pohodlie a 

súkromie a je symbolom moderného vkusu. 

Cena ubytovania:  Jednoposteľová izba: 58 EUR 

   Dvojposteľová izba: 68 EUR 

Viac informácií a objednávka ubytovania na http://www.penzionchrysso.sk/.  
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