A SZÁLLÁSHELYÜNK - PANNON Egyetem központi kollégiuma
Helyszín:

Központi Kollégium
8200 Veszprém, Egyetem u. 12.
Telefon: 06/88/800-000
recepcio@vekoll.uni-pannon.hu
GPS : Lat 47.0855308 Long 17.9088131
47°05'08.8"N 17°54'33.6"E

Leírás:
A legrégebbi kollégium a Központi Kollégium, amit 1964-ben vehettek birtokukba az első
kollégisták. Az épületet teljesen felújították és 2008. novemberétől költözött élet újból a falai
közé. Az épület az Egyetem városrész szívében helyezkedik el. A kollégium 5 emeletes,
szintenként 90 ember lakik 6 fős lakóegységekben.
Hogy is néz ki egy lakóegység? 2*3 ágyas szobák, egy közös előtér és mosdó-mosogató. A
szobákban az ágyon kívül szekrények, asztalok és polcok is vannak, mindenkinek jut egy-egy.
Az előtérben asztalok, polcok, egy hűtőszekrény és egy TV található. Az internet elérhetőség
minden szobában adott.
Emeletenként 15 db lakóegység, közös konyha, zuhanyzók, WC-k és egy dohányzó helyiség. A
folyosók végén szelektív hulladékgyűjtők vannak elhelyezve, mert ügyelünk a környezetre! A
Pannon Egyetem - Központi Kollégium szállása Veszprém városában található, 5 perc sétára a
városközponttól. A szálláshely praktikusan berendezett szállásain íróasztal és ingyenes Wi-Fi
csatlakozás áll rendelkezésre.
WIFI kód: SSID Minden KK-val kezdődő; PE-Kollégium ; Titkosítás : WPA2-PSK; Jelszó:
V3K0LLW1F1;
Egy közös konyha és egy társalgó várja a vendégeket. Az épületben egy közös
dohányzószoba, valamint mosoda és fitneszterem is található.
A mosoda: A mosáshoz te hozod a mosószert, öblítő szert, mindent, amivel mosni szeretnél.
A mosógépek üzemeltetéséhez apróra lesz szükséged. Ezt a Recepciósok tudnak neked adni
amikor a gépeket a mosáshoz lefoglalod. A Recepción kell beíratnod magad időpontra, gépre
és ne felejtsd el hogy egy személyi okmányt (útlevelet, személyi igazolványt) le kell adnod,
melyet a mosás végeztével vissza fogsz kapni. Sajnos szárítógépek nincsenek, viszont
szárítószoba van, de ez általában tele. Mindenképp hozz magaddal vállfát, mert arra
szükséged lesz. Ha nagy autód van és sok helyed javasoljuk hogy hozz magaddal
összecsukható szárítót is.
Reggeli és a reggeli kávézás: A kollégiummal szemben található kisboltban vehetsz kávét ,
üdítőt, mindenféle reggeli dolgot. Szintén szemben található egy Trafik, ahol dohányárut
vásárolhatsz (mi nem veszünk mert a dohányzás káros!) Szemben található – az út másik
oldalán) az Oli e Gino Pizzéria ahol meleg ételeket fogyaszthatsz.

Vásárlás : A kollégiumhoz legközelebb (kb.20 méter) található bolt egy CBA ahol minden
alapvető terméket vásárolhatsz, az élelmiszertől elkezdve a vegyiáruig, bankkártyával tudsz
fizetni.
A Pannon Egyetem kertjében egy grillsarok is a vendégek kényelmét szolgálja. Büfé,
biliárdasztal és pingpongasztal is rendelkezésre áll.
A szállodában nincs záróra, a vendégek a nap 24 órájában kedvük szerint jöhetnek és
mehetnek. A Recepció 24/7-ben rendelkezésre áll. Ingyenes, privát parkolás elérhető a
szálláshely területén.
A város állatkertje 3 kilométer távolságra található, míg a veszprémi vár 1 kilométerre
fekszik. A Pannon Egyetem - Központi Kollégium épületétől 50 méterre különféle üzletek és
éttermek állnak a vendégek rendelkezésére.
Étkezés: Az Egyetemi menzán- Önkiszolgáló étterem , mely a Hóvirág utcában található, a kollégium
másik oldalán mintegy 10 méterre, lehetőség van több menü közül választani , viszonylag jó áron. Ez
a legközelebbi, leggyorsabb és legkényelmesebb hely enni az edzések után :D
(GPS: 47.086137,17.909929)
Hozz magaddal készpénzt, illetve kártyás fizetésre is van lehetőség.

