
Cijene soba i apartmana
   
    Cijena dvokrevetne sobe po osobi
kreće se od 87,5 do 112,5 kuna, dok
korištenje apartmana po danu po osobi
iznosi 150 kuna, a ukoliko ga koristi
samo jedna osoba 200 kuna. Svi ljetni
korisnici moraju plaćati i boravišnu
pristojbu u iznosu od 7 kuna dnevno, a
studentima koji se odluče za dulji
boravak u Studentskom naselju nude se
popusti od 10 posto za boravak od 6 do
10 dana, do čak 40 posto popusta za
boravak od 30 i više dana.
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LJETOVANJE S INDEKSOM STUDENTSKI CENTAR TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA ORGANIZIRA LJETNI SMJEŠTAJ ZA
STRANE STUDENTE

Studentsko naselje ljeti postaje hostel

Od 16. srpnja do 31. kolovoza na raspolaganju studentima iz ostatka Hrvatske i inozemstva je 60 soba sa 120 kreveta, te osam
dvokrevetnih apartmana

RIJEKA » Studentski centar Sveučilišta u Rijeci i ovog će ljeta u
Studentskom naselju »Ivan Goran Kovačić« organizirati ljetni smještaj za
studente koji inače nisu korisnici Studentskog naselja. Riječ je o praksi koja
se provodi unatrag nekoliko godina kako bi se u što većoj mjeri iskoristili
studentski smještajni kapaciteti tijekom ljetnih mjeseci te da bi se ujedno
riječkim posjetiteljima ponudila što prihvatljivija cijena smještaja.
    Napominjući kako svakodnevno tu uslugu koristi 100 do 120 studenata
iz cijele Hrvatske, ali i inozemstva, ravnatelj Studentskog centra Dinko
Jurjević ističe da je ljetnim korisnicima na raspolaganju 60 soba sa 120

ležajeva, a u ponudi je i osam dvokrevetnih apartmana. Gosti Studentskog naselja imaju na raspolaganju
internet, ali i nogometno, košarkaško te odbojkaško igralište. Na svakom katu korisnici imaju na raspolaganju
čajnu kuhinju i sanitarni čvor, a nudi im se boravak i u sali restorana s nekoliko televizora, kao i upotreba
parkirališta pod video nadzorom. Istovremeno im se nudi i omogućnost organizacije zabave u prostorima
studentskog kluba, a prema riječima J urjevića, Studentski je
centar ove godine krenuo i s jačom promidžbom u inozemstvu
kako bi u što većem broju privukao stranu studentsku populaciju.
    – Imamo na raspolaganju više od 600 kreveta što znači da
možemo primiti daleko veći broj studenata od uobičajenog broja
gostiju. Stoga smo ove godine naše promidžbene materijale
preveli na engleski jezik i mailom ih poslali europskim
sveučilištima. Studenti kod nas dolaze preko ljeta zbog raznih
razloga. Uglavnom se radi o ljetnim školama koje ovdje pohađaju,
a već niz godina imamo i skupinu studenata iz cijele Europe koja
preko Medicinskog fakulteta dolazi odrađivati praksu u KBC Rijeka.
Riječ je o pedesetak studenata na razmjeni koji kod nas borave po
mjesec dana pa im dajemo i povoljnije uvjete što se cijene
smještaja tiče. Osim toga, postoji i određeni broj studenata koji su
naši kosrinici tijekom akademske godine i zbog sezonskog rada
ostaju u Studentskom naselju, pojašnjava Jurjević.
    Ljetovanje u Studentskom naselju počnje 16. srpnja i traje do 31. kolovoza.

I. ŠESTAN KUČIĆ
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