Rámcová ponuka 2016 – SNOOKER
CENA:
€59 / noc / jednolôžková izba
€65 / noc / dvojlôžková izba
€86 / noc / trojlôžková izba
• 5 minút peši od Zimného štadióna O.Nepelu a HANT Arény, 10 minút peši od ŠH Elán NTC
a futbalového štadióna
• 10 minút peši od plavárne Pasienky
• 7 minút autom alebo 15 minút MHD od centra mesta

Cena zahŕňa:
• Ubytovanie na 1 noc
• Bohaté raňajky formou studeného a teplého bufetu vrátane vychladeného sektu
• Bezplatné parkovanie na uzavretom hotelovom dvore alebo pred hotelom
• Fľaša minerálnej vody na izbe
Cena nezahŕňa miestny poplatok €1,65/osoba/noc
Vybavenie izby:
• Kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC
• Sušič vlasov, telefón, SAT TV, trezor, minibar, písací stôl
• Klimatizácia na izbe
• Bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet
• Fajčiarske izby na vyžiadanie

Možnosti stravovania:
•
•
•
•

Obedové alebo večerné 2 - chodové menu - €9
Obedové alebo večerné 3 - chodové menu - €11
Obedové alebo večerné 4 - chodové menu - €14
Bufetové stoly - €18

Bufetové stoly – obsah:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 predjedlá
1 polievka
2 druhy mäsitých jedál
1 bezmäsité jedlo
2 prílohy
2 šaláty
2x dresing
ovocie
2 dezerty

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A STORNOPODMIENKY:
http://hotel-premium.sk/wp-content/uploads/2016/01/generalConditions.pdf
Objednanim nasich sluzieb potvrdzujete, ze suhlasite a akceptujete nase podmienky.
Premium**** business hotel bratislava
Business hotel s rodinnou atmosférou situovaný v tichej uličke pri Bajkalskej ulici v Ružinove. Individuálny prístup ku klientom,
nadštandardné služby, servis a rodinná atmosféra sú prednosťami hotela. Hotel ponúka klimatizované spoločenské priestory,
reštauráciu s ponukou denného menu, 4 konferenčné miestnosti s kapacitou do 120 osôb.
Privátne Relax centrum so suchou a parnou saunou, vírivkou pre 2 osoby a odpočinkovou miestnosťou je pripravené iba pre vás.
Bezplatný internet (WIFI) v celom objekte, trezory na izbách a bezplatné parkovanie pred hotelom alebo v hotelovom dvore
patria taktiež k výhodám hotela.
Okolie hotela:
V blízkosti hotela (5 minút peši) sa nachádza prírodné jazero Štrkovec vhodné na vodné športy – bicykle, člnkovanie, oddych
v príjemnom prostredí, areál hier pre deti, beachvolejbalové kurty, bežecká dráha. Do 5 minút peši od hotela sa nachádza tiež
plavecký bazén, oddychový bazén a fitness centrum. V okruhu 2 km sa nachádzajú najväčšie a najvýznamnejšie športovo-kultúrne
arény a štadióny ako Zimný štadión Ondreja Nepelu, Zimný štadión Vladimíra Dzurillu (curlingová hala), futbalový štadión,
športová hala ELÁN, ŠH Mladosť , Národné tenisové centrum, kde sa konajú najznámejšie športové a kultúrne podujatia. Do 20
minút od hotela nájdete nákupné centrá Polus, Retro, Central, plaváreň Pasienky, bedmintonové centrum, bowlingové centrum a
prírodné kúpalisko Kuchajda. V blízkosti hotela sa nachádzajú
business centrá ako Apollo Business Centrum, Polus City Center,
Retro, Central.
MHD spoje:
8,9,14,50,66 – zastávka SLOVANET – cca 150 m
74 - zastávka Drieňová – cca 90 m alebo zastávka Bajkalská – 250 m
Parkovisko:
Bezplatné parkovanie pre hotelových hostí na uzavretom hotelovom
dvore a pred hotelom.
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