Príchod do Nitry
Vitajte v Nitre
Ako sa dostanete zo železničnej alebo autobusovej stanice do hotela Oko? Cesta je jednoduchá
a máte na výber hneď niekoľko možností.
1. Cesta autobusom
Či ste prišli vlakom alebo autobusom, na výber máte linky č. 1,10 alebo 27. Nastupujete
prednými dverami a cestovný lístok v hodnote 0,80 € si zakúpite v hotovosti u vodiča. S Visa
ani Mastercard sa neodveziete . Vystupujete po cca 8.minútach na zastávke Fraňa Mojtu.
Pre lepšiu orientáciu, po pravej strane budete mať veľkú pobočku ČSOB banky.

Autobus č. 1 a č. 27 Vám stojí priamo na železničnej stanici. Ďalší autobus je linka číslo 10,
ktorá na Fraňa Mojtu ide z Rázcestia železničnej stanice. Tu je potrebné sa presunúť cca 220m
vpravo od stanice a prejsť na druhú stranu cesty.

Mapa presunu k autobusu č.10

Autobusy premávajú podľa priložených grafikonov.
Ak ste do Nitry prišli autobusom, odporúčame presunúť sa na
autobusovú zastávku Rázcestie autobusová stanica. Odtiaľ
môžete využiť „pohodlie“ všetkých troch autobusov.
Mapa presunu na Rázcestie autobusová stanica

Dostať sa z autobusu však nie je také jednoduché ako by sa
mohlo zdať. To že je tam zastávka ešte neznamená, že Vám
tam autobus zastaví. Treba to dať vodičovi včas na známosť
stlačením červeného tlačidla STOP ktoré sú rozmiestnené
halabala po autobuse. Napríklad takto.
Teraz by sa nemalo stať že nezastaví a odvezie Vás
do neznáma odkiaľ niet návratu.

Červené tlačidlo Haló vystupujem!

Hotel Oko budete míňať cestou autobusom. Budete ho mať po ľavej ruke v momente keď sa
pred Vami objaví spomínaná pobočka ČSOB. Nezabudnite vystúpiť :-)

2. Cesta peši
Je určená pre tých, čo sa po dlhej ceste potrebujú rozhýbať a cítia sa na cca 20 minútovú
prechádzku mestom. V horúčave či v daždi, s ťažkou batožinou… ale nech sa páči, predsa len
prikladáme mapku cesty.

3. Cesta TAXI
Najpohodlnejšia alternatíva pre tých, čo sa už potrebujú vystrieť na izbe hotela a nemajú chuť
čakať na autobus či chodiť peši. Na vlakovej aj autobusovej stanici obyčajne niekoľko áut TAXI
stáva. Cesta stojí od 2,30€ do max. 2,90€. Viac neplaťte, ceny platia ako pre miestnych tak pre
turistov :-). Cena je za jazdu nie za osobu.
Keby tam žiadne TAXI nebolo môžete kontaktovať:
Zobor Taxi: 0908 929 292
Profi Taxi: 0908 204 400
City Taxi : 0904 442 255
One Taxi : 0944 997 477
A pre ekologicky založených máme nové elektroautíčka Eco Taxi: 0911 228 800
Nezabudnite na predvoľbou pre SR +421

Cesta z hotela Oko do Krajskej knižnice
Po vyjdení z hotela sa pustite doprava po hlavnej ceste. Je to naozaj na skok a po cca 200m po
pravej strane uvidíte veľkú budovu MEDIAHOUSE, v ktorej knižnica sídli. Je to vo dvore s
parkoviskom a ak vidíte modrý domček s nápisom itskHS, tak ste knižnicu práve minuli :-)

Návrat domov
Na návrat môžete opäť zvoliť všetky tri alternatívy. Najvýhodnejšie autobusy sú linky 1 a 27,
ktoré idú priamo na železničnú stanicualebo rázcestie Autobusová stanica. Ak pôjdete priamo
z knižnice odporúčame zastávku Palárikova. Je to 180m z knižnice doprava a na križovatke
opäť doprava (presun 2min.).

Prajeme šťastnú cestu a ďakujeme za návštevu

