DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
„Záverečný medzinárodný seminár národného projektu Šanca na návrat“
25.5. – 27.5. 2022

Ubytovanie:
Hotel **** SOREA REGIA
Kráľovské údolie 6
811 02 Bratislava
E-mail: regia@sorea.sk
Tel.: +421 2 3211 2870
GPS: E 17° 5' 7" N 48° 8' 39"
(hotel má vlastné parkovisko)
Lokalita:
Kongres a biznis Hotel **** SOREA REGIA sa nachádza v Bratislave, je situovaný v malebnom
prostredí bratislavského Hradného vrchu, obklopený príjemným a tichým prostredím plným zelene
v blízkosti nábrežia rieky Dunaj. Na Bratislavský hrad sa dostanete pešo za necelých 10 minút,
do historického centra 15 minút (alebo 2 zastávky MHD). Zástavka MHD je situovaná 50 m pred
hotelom.
Program bude prebiehať:
V kongresovej sále na II. poschodí
Registrácia účastníkov:
Pred kongresovou sálou na II. poschodí.
Stravovanie:
V hotelovej reštaurácii s letnou terasou môžete ochutnať výborné jedlá slovenskej a medzinárodnej
kuchyne.

Raňajky: pre ubytovaných účastníkov seminára v dňoch 26.05. a 27.05.2022
Jedáleň - I. poschodie: v čase od 07,00 h – do 08,30 h
Večera: pre ubytovaných účastníkov seminára dňa 25.05.2022
Jedáleň - I. poschodie: v čase od 18,00 h – do 19,30 h
Obed: pre všetkých účastníkov seminára v dňoch 25.05. až 27.05. 2022
Jedáleň - I. poschodie: v čase od 12,00 h – do 13,00 h (formou obsluhy v jedálni)

Možnosť výberu stravy: vegetariánska, vegánska, bezláktózová, bezmliečna, pre celiatikov.
Druh stravy je nutné vybrať a uviesť už v prihlasovacom formulári na seminár, následne ho
obsluhe v jedálni oznámiť v čase výdaja.
Občerstvenie:
Počas prestávok pred kongresovou sálou bude k dispozícii občerstvenie a teplé nápoje.
Ďalšie informácie:
-

všetky priestory budú označené,

-

kongresová sála je na II. poschodí,

-

jedáleň a šatňa sú na I. poschodí,

-

odhlásenie z izieb dňa 27.05.2022 do 12,00 h

-

uloženie batožiny v šatni po odhlásení z izieb dňa 27.5. 2022 možné do 12, 00 h.

Doprava do hotela prostredníctvom MHD Bratislava:
Z Hlavnej vlakovej stanice:
Električka č. 1 - 5 zastávok (7 minút) smer Poštová → prestup na električku č. 9 → 2 zastávky (6
minút) smer Kráľovské údolie → potom pešo

Autobus č. 93 - 3 zastávky (5 minút) Zochova → prestup na
2 zastávky (3 minúty) smer Kráľovské údolie → potom pešo

autobus č. 31

→

Autobus č. 93 - 3 zastávky (5 minút) Zochova → prestup na autobus č. 39 → 2 zastávky
(3 minúty) smer Kráľovské údolie → potom pešo
Z Autobusovej stanice Mlynské Nivy:
Autobus č. 70 – 3 zástavky ( 4 min) smer Ľ. Štúra → prestup na autobus č. 29 - 3 zástavky
(4 minúty) smer Kráľovské údolie → potom pešo
Upozornenie:
Na podujatí „Záverečný medzinárodný seminár národného projektu Šanca na návrat“ bude
vyhotovovaný audiovizuálny záznam Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže
(ďalej len „usporiadateľ“) a prítomnými médiami za účelom prezentácie aktivít na webovom sídle
a sociálnych sieťach usporiadateľa, a rovnako prezentácie týchto aktivít prostredníctvom
informačných kanálov prítomných médií.

