Praktické informace o dopravě a ubytování v Olomouci
Vlakem do Olomouce
Seznam českých vlakových dopravců a jejich webových stránek, kde je možné provést online
rezervaci:


České dráhy – www.cd.cz



RegioJet – www.regiojet.cz



Leo Express – www.le.cz

Jak se dostat do místa konání konference?
Z hlavního vlakového nádraží nebo hlavního autobusového nádraží jeďte tramvají č. 2, 3, 4, 6 do
centra Olomouce a vystupte na zastávce „Náměstí republiky“. Poté přejděte cestu na druhou stranu
a vydejte se směrem doprava. Po cca 200 m zabočte ulicí (Univerzitní ulice) doleva a jděte 300m do
mírného kopce až narazíte na vchod do Uměleckého centra Palackého Univerzity po vaší levé straně.
Městská doprava v Olomouci
Seznam jízdních řádů městské hromadné dopravy v Olomouci:
https://www.dpmo.cz/informace-pro-cestujici/jizdni-rady/
Jízdenku můžete zakoupit v automatu na zastávce nebo v novinovém stánku. Cena jízdenky je 14Kč a
je platná 40 minut v pracovní dny a 60 minut o víkendech a prázdninách. Lístek můžete zakoupit také
u řidiče, cena je 20 Kč. Je zde také možnost koupit si celodenní lístek za 46 Kč. Lístek můžete zakoupit
také přes mobilní telefon (s českým číslem), text „DPMO“ odešlete na číslo 90206 (lístek je platný 50
minut a stojí 18 Kč).
Ubytování v Olomouci
Níže přiložený seznam doporučených ubytovacích jednotek v Olomouci je rozdělen do tří skupin
podle kvality ubytování a ceny. Všechny ubytovací jednotky jsou umístěny v historickém centru
Olomouce poblíž místa konání konference. Ceny jednolůžkového pokojů jsou od 420 Kč do 4000 Kč.
Dostupnost ubytování a ceny můžete zjistit na webových stránkách:
https://www.booking.com/city/cz/olomouc.cs.html?label=shortolomouc;sid=f3a8b41a5db58c2237d
49c9130dc9a89;inac=0;lang=cs;soz=1;lang_click=top;cdl=en-gb
Luxusní kategorie (1500 – 2600 Kč)


Hotel NH Congress**** 2200č



Hotel Trinity**** 2000Kč



Hotel Clarion**** 1800Kč



Hotel Arigone***/**** 1800Kč



Hotel Alley**** 1500Kč



Hotel Ibis*** 1300Kč

Standardní kategorie (700 – 1500 Kč)


Pension Angelus 1300,-Kč



Pension Křivá**** 1300,-Kč



Hotel v Ráji**** 1300,-Kč



Pension na Hradě**** 1200,-Kč



Pension U Jakuba*** 1200,-Kč



Hotel Flóra***/**** 1000,-Kč



Pension Bellis 1000,-Kč

Nízkorozpočtová kategorie (260 – 700,- kč)


Cosy Corner Hostel 320-720,-Kč



Koleje Palackého Univerzity 350,-Kč



Ubytovna Marie – 380 Kč

Mapy

MÍSTO KONÁNÍ
KONFERENCE

HLAVNÍ VLAKOVÉ A
AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

