Spojená škola internátna
Michalovce

PONÚKA SLUŽBY

Ubytovanie

Stravovanie
Usporiadanie malých posedení,
banketov, rodinných osláv, svadieb
Spojená škola internátna
Školská 12, 071 01 Michalovce
tel. 056/6883602, vybavuje Ing.Gabriela Popríková
ouimi.pam@gmail.com

Cenník
UBYTOVANIE:
2-, 3- a 4-posteľové izby
(bunkový systém s WC a umývadlom, sprchy samostatne)

cena: 5,64 €/os/noc
5,31 €/os/noc – viacdňové ubytovanie

2 – posteľová izba
(spálňa, predsieň, WC, umývadlo, sprcha)

cena: 6,64 €/os/noc
5,98 €/os/noc – viacdňové ubytovanie

Apartmán
(spálňa, obývacia izba, predsieň, WC, umývadlo, sprcha)

cena: 11,- €/os/noc
10,- €/os/noc – viacdňové ubytovanie

STRAVOVANIE:
6,64 € - celodenná strava
(raňajky – 1,66 €, obed – 2,66 €, večera – 2,32 €)

3,98 € - polpenzia

ĎALEJ PONÚKAME:
- stravovanie pre dôchodcov v blízkom okolí
- usporiadanie rodinných osláv, posedení, krstín
- uskutočnenie školení, kurzov, seminárov
Cena dohodou.

PAMÄTIHODNOSTI
Barokovo-klasicistický kaštieľ rodu Sztáray. Dnes sídlo Zemplínskeho
múzea.
Kaštieľ vznikol v 17. storočí prebudovaním staršieho hradu, naposledy bol
prestavaný v 30-tych rokoch 19. storočia. Kaštieľ, bývalé hospodárskosprávne objekty, ako aj rekonštruované základy významnej sakrálnej stavby rotundy, nachádzajúce sa v areáli múzea, sú kultúrnymi pamiatkami.
Základy rotundy v areáli Zemplínskeho múzea.
K najvýznamnejším histrickým dominantám Michaloviec patria základy
rotundy prei barokovo - klasistickom kaštieli. Základy rotundy architektúry nížinného tzv. vodného hradu z 13. storočia - boli objavené v
roku 1977.
Pôvodne gotický rímskokatolícky farský Chrám Narodenia Panny Márie zo
14. storočia.
Neskorobarokové priečelie je z roku 1784. Hlavný oltár, kazateľnica a lavice sú z
18.storočia. Kostol bol budovaný v 14. storočí, pôvodne v gotickom slohu. V
roku 1648 bol zničený a vypálený, 40 rokov stál neopravený.Až v roku 1724 boli
urobené najnutnejšie opravy. V obnovovacích prácach sa pokračovalo v roku
1748 a hlavne v rokoch 1764 až 1778. Orgánový chór pochádza z druhej
polovice 18. storočia. O obnove kostola v roku 1746 svedčí pamätná tabuľa vo
svätyni. Ďalšie sú na pamäť zemepánov Sztárayovcov. Reštauračné práce boli
urobené v rokoch 1903 a 1937. Prístavba nad sakristiou realizovaná v
šesťdesiatych rokoch výrazne narušila sloh severnej strany kostola. Pod vedením J. Saloňa,
pracovníka Zemplínskeho múzea a s kolektívom mládeže pri farskom kostole boli v prvej
polovici osemdesiatych rokov vykonané reštauračné práce oltára a kazateľnice.
Gréckokatolícky Chrám sv. Ducha z rokov 1934 - 1935, postavený v
neobyzantskom slohu.
Chrám postavený v r. 1931 – 1934 na pôdoryse gréckeho kríža - centrálna trojloďová
bazilika je nad krížením lodí zaklenutá kupolou resp. jej ramená valenou klenbou.
Kostolný mobiliár pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia, interiér kostola je
vyzdobený freskami v štýle ruskej pravoslávnej cirkvi z osemdesiatych rokov 20.
storočia.
Radnica z roku 1928 - sídlo Mestského úradu v Michalovciach.
Mestská radnica bola vybudovaná v rokoch 1927 - 1929 podľa projektu arch.
Oelschlägera

Bývalá banka - dnes regionálne kultúrne stredisko a meštiansky dom
(pod kupolou).
Banková budova slúžila aj ako knižnica, postavená koncom 19. storočia.

