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Prehľad zliav pre držiteľov železničných preukazov 

 
Držitelia železničných preukazov majú nárok na nasledovné zľavy u zmluvných partnerov 

Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK): 

 

1. Aquacity v Poprade 

Cena vstupného podľa cenníka pre dieťa (podľa zvoleného balíka služieb). 

 
2. Múzeum Vojtecha Lőfflera v Košiciach 

Zľava 20% z ceny nezľavneného vstupného pre dospelú osobu. 

 

3. Banícke múzeum v Gelnici 

Zľava 20% z ceny nezľavneného vstupného pre dospelú osobu. 

 

4. Letné a kryté kúpalisko v Humennom (patriace pod správu rekreačných 

a športových zariadení v Humennom) 

Zľava 20% z ceny nezľavneného vstupného pre dospelú osobu. 

 

5. Vihorlatské múzeum a skanzen v Humennom 

Zľava 15% z ceny nezľavneného vstupného pre dospelú osobu. 

 

6. Turistické informačné centrum Rajecká pohoda v Rajeckých Tepliciach 

Zľava 10% na turistické služby Informačného centra Rajecká Pohoda v Rajeckých 

Tepliciach v rozsahu požičovňa bicyklov, chodúľov, predaj turistických máp, pohľadníc 

a suvenírov.  

 

7. Cestovná kancelária BB Turist  

Zľava 5% z vlastných produktov cestovnej kancelárie BB Turist, ktoré sú uverejnené 

na www.bbturist.sk. 

 

8. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne  

Zľavnené vstupné v cene 4 € vzťahujúce sa na prehliadku Oravského hradu 

(nevzťahuje sa na prehliadku Kaplnky sv. Michala). 

  

9. SPA&AQUAPARK v Turčianskych Tepliciach 

Zľava 10% zo vstupného (platí aj pre držiteľov železničných preukazov ČD). 

 

10. Mestské kultúrne stredisko Humenné 

 Zľava 20% na vybrané podujatia uverejnené na www.mskshe.sk. 

 

11. GOLDEN ROYAL Boutique hotel & SPA**** 

Víkendová zľava 50 % z ceny ubytovania s raňajkami - platná od piatku do nedele 

v zariadení GOLDEN ROYAL Boutique hotel & SPA**** v Košiciach. 

 

Týždenná zľava 20 % z ceny ubytovania s raňajkami - platná od pondelka do 

piatku v zariadení GOLDEN ROYAL Boutique hotel & SPA**** v Košiciach. 

 

Zľava 20 % na konzumáciu jedál a nápojov v reštaurácii zariadenia – GOLDEN 

ROYAL Boutique hotel & SPA**** v Košiciach. 

 

Zľava 20 % na trojhodinový relaxačný pobyt s ájurvédskymi terapiami v kúpeľoch 

RASAJÁNA zariadenia – GOLDEN ROYAL Boutique hotel & SPA**** v pracovných 

dňoch pondelok až štvrtok v čase od 16:00 hod - 22:00 hod, v piatok, sobotu a 

nedeľu v čase od 10:00 – 22:00. 

 

Zľava 50 % na trojhodinový relaxačný pobyt s ájurvédskymi terapiami v kúpeľoch 

RASAJÁNA zariadenia – GOLDEN ROYAL Boutique hotel & SPA**** v pracovných 

dňoch pondelok až štvrtok v čase od 10:00 hod - 16:00 hod. 

http://www.aquacity.sk/
http://www.lofflermuzeum.sk/
http://www.muzeum.sk/default.php?obj=muzeum&ix=bmgl
http://www.humenne.sk/index.php?lng=sk&page=t5&go=22&PHPSESSID=a1b9a33b87c0406c372aea1d8a009b6f
http://www.humenne.sk/index.php?lng=sk&page=t5&go=22&PHPSESSID=a1b9a33b87c0406c372aea1d8a009b6f
http://www.muzeumhumenne.sk/
http://www.muzeumhumenne.sk/stranky/skanzen.htm
http://www.rajeckapohoda.sk/sk/uvod/
http://www.bbturist.sk/
http://www.bbturist.sk/
http://www.oravamuzeum.sk/
http://aquapark.therme.sk/
http://www.goldenroyal.sk/
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12. Hotel a Penzión Pod hradom Trenčín 

Zľava 10 % z aktuálnej ceny ubytovania.  

 

13. Reštaurácia Pod hradom Trenčín 

Zľava 10 % pri konzumácii z aktuálneho jedálneho lístka nad 20,00 eur.  

 

14. Slovenská národná galéria 

 zľava 20 % z aktuálnej ceny vstupného 

 

15. Hotel Mercure Bratislava 

 30% víkendová zľava z aktuálnej ceny ubytovania označenej v cenníku: RA1 

 20% týždenná zľava z aktuálnej ceny ubytovania označenej v cenníku: RA1 

V cene ubytovania sú zahrnuté aj raňajky.  

 

16. Hotel IMPIQ v Trnave 

Zľava 20 %  z aktuálnej pultovej ceny ubytovania do 14.08.2014. 

 

 

17. HOTEL BANKOV**** v Košiciach 

10 % zľava z ceny ubytovania s raňajkami – zľava platná od pondelka do nedele v 

zariadení HOTELA BANKOV****, 

20 % zľava na konzumáciu jedál a nápojov v reštaurácii zariadenia HOTELA 

BANKOV****, 

20 % zľava na dvojhodinový vstup do wellness centra HOTELA BANKOV**** v 

pracovných dňoch pondelok až  štvrtok v čase od 16:00 hod  - 22:00 hod, v piatok, 

sobotu a nedeľu v čase od 10:00 – 22:00. 

 

18. Hotel Majovey* v Žiline 

 Zľava 20 % z aktuálnej ceny ubytovania  v pracovných dňoch a 

zľava 25 % z aktuálnej ceny ubytovania  počas štátnych sviatkov, dní pracovného 

pokoja, sobôt a nedieľ. 

 

19. Penzión PARS* v Žiline 

Zľava 15 % z aktuálnej ceny ubytovania pre dospelú osobu. 

 

20. Hotel Severka*** v Zákopčí pri Čadci 

Zľava 3,00 EUR pre dospelú osobu a 2,00 EUR pre dieťa od 6 do 15 rokov z 

aktuálnej ceny ubytovania, 

zľava 20 % z aktuálneho jedálneho a nápojového lístka, 

zdarma bazén v areáli hotela a lyžiarsky vlek pri hoteli. 

 

21. Hotel Lux*** v Banskej Bystrici 

 Zľava 10 % z aktuálnej pultovej ceny ubytovania pri izbách kategórie STANDARD, 

 zľava 15 % z aktuálnej pultovej ceny ubytovania pri izbách kategórie BUSINESS. 

 

22. Detské rekreačné zariadenie Vihorlat na Sninských rybníkoch 

 Zľava 20 % - víkendová zľava platná od piatka do nedele, 

 Zľava 30 % - týždenná zľava platná od pondelka do nedele. 

 

24. Penzión Moyzes v Banskej Bystrici 

       Zľava 15 % z aktuálnej ceny ubytovania. 

Uvedené ceny sú orientačné a platia len po predložení cestovných dokladov platných 

v čase uplatnenia zľavy. 

Aktualizácia: 07.01.2014  
 

http://www.podhradom.sk/
http://www.podhradom.sk/
http://www.sng.sk/
http://www.mercure.com/gb/hotel-6840-mercure-bratislava-centrum-hotel/index.shtml
http://www.hotelimpiq.sk/
http://www.hotelbankov.sk/
http://www.hotelmajovey.sk/
http://www.penzionpars.sk/
http://www.hotelseverka.sk/
http://www.hotellux.sk/
http://www.jurpak.sk/
http://www.penzionmoyzes.sk/

