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Vás pozývajú na letnú školu

SEISHIRO ENDOSEISHIRO ENDO
shihan Hombu dojo, 8. dan Aikikai

Dátum: 6. -9. júla 2017
Miesto:  Športová hala „STARÁ MENZA“

Hliny V., Hečkova 2575/6, 010 01 Žilina
GPS: 49° 12' 42" N

18° 44' 15" E

Časy tréningov: štvrtok - sobota : 10,30 – 12,00  17,00 – 18,30  
                    nedeľa : 10,00 – 13,00 

Cena:  celý seminár: 70€, víkend: 55€, 
jeden pracovný deň: 25€, jeden víkendový deň: 30€

Martin Mlynár Slovenská Spoločnosť Priateľov Aikidó
email : honkadori@gmail.com P.O.BOX 46
mobil: +421914133333 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic  
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Ubytovanie:
Pre účastníkov seminára sú k dispozícii tieto možnosti:

1./ spanie v telocnični na tatami vo vlastnom spacom vaku - 4,00 EUR za noc

2./ Jednoduché a lacné ubytovanie vo vysokoškolských internátoch:
Ide o študentské izby dvojlôžkové a trojlôžkové, sprcha spoločná na chodbe. 

Kontaktný e-mail: miroslav.stromcek@uniza.sk
Cena je 10 €/ osoba/noc

3./ Ubytovanie v hoteli BOSS. 
Hotel v centre mesta Žilina, vybavený klimatizáciou. Hotel bol postavený v roku 2007 v centre mesta 
Žilina. V súčasnosti je hotel považovaný návštevníkmi i miestnymi obyvateľmi za jedno z najelegantnejších,
najpôsobivejších a najprofesionálnejšie prevádzkovaných zariadení v centre Žiliny. Hotel má 33 výborne 
vybavených izieb a renomovanú reštauráciu.

Kontakt: www.hotel-boss.eu
Cenník nájdete na stránke hotela.

4./ Ubytovanie v hoteli GALILEO. 
Veľmi pohodlný hotel umiestnený veľmi blízko pri mieste konania seminára.

Kontakt: www.hotelgalileo.sk
Cenník nájdete na stránke hotela.

5./ Ubytovanie v G HOTEL. 
Hotel typu garni. Veľmi výhodná cena ubytovania vrátane raňajok. Nevýhodou je pomerne veľká 
vzdialenosť od miesta konania seminára. Vhodné pre tých, čo prídu svojimi autami.

Kontakt: www.ghotelza.sk
Cenník nájdete na stránke hotela.

Žilina je mesto s veľmi intenzívnym obchodným aj turistickým ruchom a, samozrejme, ako také ponúka 
veľké množsto ubytovacích možností. Našou snahou bolo ponúknuť účastníkom výber overených možností 
ubytovania. Pre lepšiu orientáciu odporúčame informačný portál www.tikzilina.eu

V prípade akýchkoľvek otázok či problémov nás, prosím, kontaktujte.
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