
UBYTOVÁNÍ  
 
Ubytování si účastníci zajišťují individuálně a hradí si jej samostatně.  
Přímo v areálu Dolní oblasti Vítkovice se nachází hotel VP1  
Blízko zastávek tramvaje s dojezdem k areálu Dolní Vítkovice  
 
Clarion  
Mercure  
Harmony  
hotel Puls (u Ostravar arény)  
Aparthotel Vítkovice   
hotel Nikolas (v Moravské Ostravě několik zastávek tramvaje od ostravského hlavního 
nádraží)  
hotel city-city (v Přívoze)  
penzion D.M.Z. (v Mariánských Horách)  
Hotel Ruby Blue  (Stodolní ulice, centrum Ostravy)  
Apartements Ruská, Ostrava – Vítkovice  
Villa u Arény  
   
Ideálně doporučujeme zařídit si ubytování v centru Ostravy, v Ostravě Vítkovicích, v Ostravě 
Mariánských Horách, Moravské Ostravě a Přívoze.  
   
 

STRAVOVÁNÍ  
 
Pro účastníky zajištěno občerstvení - ranní snack a teplé nápoje a voda (oba dny).  
Obědy si účastníci hradí sami v doporučených kavárnách a restauracích.  
 
Ve středu 26. dubna od 19.00 hod. proběhne pro účastníky společenský večer               
s rautem v pobočce Knihovny města Ostravy, Kutuzovova 14, Ostrava – Vítkovice   
 
 
 

KAVÁRNY V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICE 
  
Kavárna U6  

 kavárna s letní terasou  
 otevřeno 10.00–18.00 (úterý až neděle)  
 

Kavárna Velký Svět Techniky  
 rychlé občerstvení  
 otevřeno 10.00–18.00  
 

Bolt Café  
 kavárna v oblacích  
 otevřeno 10.00–20.00  
 pozor, nutná rezervace  
 

CØKAFE Dolní Vítkovice  
 kavárna, cukrárna, pekárna i pražírna  
 otevřeno 8.00–20.00  

   
   
 

https://www.hotelvp1.cz/cs/
https://www.clarioncongresshotelostrava.com/cs/
https://www.mercureostrava.cz/
https://www.harmonyclub.cz/hotel-ostrava-ubytovani.html
https://www.arena-vitkovice.cz/cs/hotel-puls
https://www.arena-vitkovice.cz/cs/hotel-puls
https://www.apartmentsostrava.cz/
https://www.hotelnikolas.cz/cs/
https://www.city-city.cz/cz/hotel-citycity/
https://dmz-penzion.cz/
https://www.hotelypenziony.cz/hotel-ruby-blue/
https://www.hotelypenziony.cz/apartmentsostravavitkovice-ostrava/
https://www.hotelypenziony.cz/apartmentsostravavitkovice-ostrava/
https://villa-u-areny.penzion.cz/
https://www.kmo.cz/pobocky/vitkovice/
https://www.dolnivitkovice.cz/kavarna-u6/
https://www.dolnivitkovice.cz/kavarna-velky-svet-techniky/
https://www.dolnivitkovice.cz/bolt-cafe/
https://websale.dolnivitkovice.cz/tours?mrsid=1&calendarFilterTitleId=81
https://www.dolnivitkovice.cz/cokafe-dolni-vitkovice/


 

RESTAURACE A BARY OSTRAVA – DOPORUČUJEME 
Šnytárna  

 hospoda s kuchyní a čepovanou Plzní  
 Sokolská třída 27, Ostrava  
 Po–Čt 16.00–23.00  

   
Palouk  

 Restaurace – pivo z malých pivovarů, obědy, večeře, chuťovky…  
 Vítězná 2, Ostrava  
 otevřeno 11.30–22.00 (úterý až čtvrtek)  
 

Vinárna u Mostu  
 vinný sklep hned vedle ústřední knihovny Knihovny města Ostravy  
 28. října 572/4, Ostrava  
 otevřeno 11.00–23.00 (pondělí až pátek)  
 

Radegastovna  
 pivnice s kuchyní na náměstí  
 Masarykovo Náměstí 13, Ostrava  
 otevřeno 11.00–24.00 (pondělí až čtvrtek)  
 

Nox a Brno  
 bar ostravského kulturního centra Provoz u řeky  
 Kostelní 101/24, Ostrava  
 otevřeno 18.00–24.00 (pondělí až pátek)  

   
   
Ostatní restaurace a bary  
   
 
 
 
 

CO DALŠÍHO FAJNEHO NAVŠTÍVIT V OSTRAVĚ?  
 
Ostravské muzeum  
 
Dolní Vítkovice  
 
Hornické muzeum na Landeku  
 
ZOO Ostrava  
 
Halda Ema  
 

https://www.facebook.com/snytarna
https://palouk.cz/
http://www.vinoostrava.cz/
http://www.radegastovnananamesti.cz/
https://www.facebook.com/noxostrava/
https://www.ostravainfo.cz/cz/uzij-si-ostravu/jidlo-a-piti/
https://www.google.com/search?q=ostravsk%C3%A9+muzeum&rlz=1C1CHBD_csCZ1026CZ1026&oq=ostravsk%C3%A9+muzeum&aqs=chrome.0.35i39i355j46i39i175i199j0i512l2j0i22i30l3j0i10i22i30j0i22i30l2.3147j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.dolnivitkovice.cz/
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/kemp-landek
https://www.kudyznudy.cz/kam-pojedete/moravskoslezsky-kraj/ostravsko/ostrava
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/halda-ema-v-ostrave-jedinecny-pohled-na-mesto

