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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 Löfflera 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.muzeum.sk/defaulte.php?obj=galeria&ix=mvlk
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 Mercure v Bratislave 

Víkendová zľava 30 % do 31.3.2013 z aktuálnej ceny ubytovania s raňajkami 

označenej v cenníku RA1. 

 

Týždenná zľava 20 % do 31.3.2013 z aktuálnej ceny ubytovania s raňajkami 

označenej v cenníku RA1. 

 

13. Rio pub v Bratislave 

Zľava 20 % do 28.2.2013 z aktuálnej ceny jedál. 

 

14. Reštaurácia U Feďa v Bratislave 

Zľava 10 % do 28.2.2013 z celkovej konzumácie. 

 

16. Penzión FATRA Terchová - Vrátna 

Zľava 20 % do 31. 12. 2013 z aktuálnej pultovej ceny ubytovania, 

 

Zľava 50 % do 31. 12. 2013 na vstup do športového areálu FESTA CLUB (tenis, 

minigolf, nohejbal). 

 

17. Penzión  GORAL  Terchová-Vrátna 

Od 02.04.2013 do 15.06.2013 a od 10.09.2013 do 20.12.2013. 

 

Zľava 20 %  z aktuálnej pultovej ceny ubytovania, 

Zľava 50 %  na vstup do športového areálu FESTA CLUB ( tenis, minigolf, 

nohejbal). 

 

18. Apartmánový dom RELAX Podhájska 

Zľava 20 % do 31. 12. 2013 z aktuálnej ceny ubytovania, 

 

 

 

 

Aktualizácia: 15.01.2013  

 

http://www.goldenroyal.sk/
http://www.hotelpatria.sk/
http://www.terchovavratna.sk/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=26&Itemid=35
http://www.podhajska.biz/

