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Bratislava

Lokalita Starého Mesta je veľmi bohatá 
na zaujimavosti. Každý si tu vie nájsť to 
svoje, či už sa jedná o kultúru, umenie, 
múzeá, historické pamiatky, architektúru. 
Bystrejšie oko neprehliadne ani zaujimavé 
detaily, ktoré dotvárajú atmosféru 
Starého Mesta ako napr. socha Čumila. 

Medzi najobľúbenejšie 
a najnavštevovanejšie miesta patria: 
Bratislavský hrad, Michalská veža, 
Slovenské národné divadlo, Hlavné 
námestie s Maximiliánovou fontánou, Dóm 
sv. Martina, most SNP s charakteristickou 
vyhliadkovou reštauráciou a mnoho iného.



REZERVUJTE 
TERAZ

KLASIK KLASIK PREMIUM

DELUXE

DELUXE KLASIK

KLASIK PREMIUM

KLASIK

Izba Klasik je moderná hotelová izba vhodná 
pre 2 osoby. Izba Klasik ponúka možnosť 
oddelených lôžok ako aj manželskej postele.

2x  

IZBA KLASIK 16 – 20 m² 2+0

Izba Klasik Premium ponúka možnosť ubytovania 
pre 2 osoby s možnosťou prístelky. Tento typ 
izby ponúka vstup na súkromnú terasu. Na 
terase sa nachádza vonkajšie posedenie.

2x      1x  

IZBA KLASIK PREMIUM 18 – 22 m² 2+1

Izba Deluxe ponúka najvyšší štandard ubytovania v Hoteli Perugia. Deluxe 
izba je vhodná pre klientov, ktorí majú radi väčší životný priestor a svojou 
veľkosťou je vhodná aj pre rodiny s deťmi. Deluxe izba ponúka ubytovanie 
pre 2 osoby s možnosťou 2 prísteliek (rozkladací gauč).

2x      1x  

IZBA DELUXE 20 – 25 m² 2+2
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POLOHA
APLEND CITY HOTEL PERUGIA je 3* hotel nachádzajúci sa priamo v centre 
Bratislavy, v mestskej časti Staré Mesto, priamo na Zelenej ulici, ktorá vedie 
až na Hlavné námestie s Rolandovou fontánou. Hotel ponúka moderné 
a komfortné izby so všetkým moderným hotelovým vybavením. 
Poloha hotela patrí medzi TOP polohy v rámci Bratislavy. Hotel sa nachádza 
priamo na pešej zóne a prístup k hotelu je možný iba pešo. Jedinečná poloha 
hotela robí všetky najvýznamnejšie pamiatky rýchlo dostupné. Bratislavský hrad 
sa nachádza iba 15 minút chôdze od hotela, Michalská brána iba 3 minúty.

VYBAVENIE
APLEND CITY Hotel Perugia je malý hotel so 14 izbami, malou knižnicou na 
prvom poschodí hotela a reštauráciou Koliba Kamzík na prízemí hotela. Hotel 
pozostáva z 3 druhov izieb: Izba Klasik, Klasik Premium a Deluxe. Každá izba 
je klimatizovaná a vybavená štandardným hotelovým zariadením ako TV/
SAT, minibar, trezor, WiFi, set na kávu a čaj, telefón a mnoho ďalších.

TYPY IZIEB

Bratislava

Hotel Perugia



REZERVUJTE 
TERAZ

DVOJLÔZKOVÁ ŠTVORLÔŽKOVÁ

SUPERIOR

ŠTVORLÔŽKOVÁ DVOJLÔZKOVÁ

DVOJLÔZKOVÁ
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TYPY IZIEB

Bratislava

Dvojlôžková izba je štandardná dvojposteľová hotelová 
izba s moderným vybavením a doplnkami. Izba 
ponúka varianty aj oddelených aj spojených lôžok.

2x  

DVOJLÔŽKOVÁ 15-20 m² 2+0
Dvojlôžková Superior izba patrí medzi priestorovo 
najväčšie izby v hoteli. Samozrejmosťou izby 
je moderné vybavenie. Izba ponúka varianty 
aj oddelených aj spojených lôžok.

2x  

DVOJLÔŽKOVÁ SUPERIOR 20-25 m² 2+0

Štvorlôžková izba nachádzajúca sa na 3. poschodí 
je najväčšia izba, ktorá svojou rozlohou 
a vybavením je vhodná až pre 4 osoby. Priestranná 
izba ponúka 2 manželské postele a moderné 
vybavenie, ktoré je štandardom hotela.

4x  

ŠTVORLÔŽKOVÁ 45-50 m² 4+0

Jednolôžková izba ponúka štandardné ubytovanie 
s moderným vybavením a doplnkami pre jednu osobu.

1x  

JEDNOLÔŽKOVÁ 13 m² 1+0

POLOHA
APLEND CITY Hotel Michalska sa nachádza v najstaršej a historicky 
najbohatšej časti Starého Mesta, len niekoľko metrov od Michalskej 
veže. Neskorobarokový meštiansky dom bol postavený už v 15. storočí. 
Odvtedy prešiel niekoľkými rekonštrukciami a prestavbami. Dnešnú 
podobu hotel získal v roku 2017. Do historických priestorov sa 
tak vniesol duch súčasnosti. Poloha hotel patrí medzi najlepšie 
v meste. Baštová ulica je jednou z najstarších ulíc v Starom Meste. 
Jedinečná poloha hotela robí každú pamiatku rýchlo dostupnou.

VYBAVENIE
Hotel má 14 izieb rozmiestnených na 3 poschodiach. 
12 hotelových izieb je dvojposteľových. 1 izba je jednoposteľová 
a 1 izba je štvorposteľová. Izby sú rozmiestnené do 4 kategórii: 
jednolôžková, dvojlôžková, dvojlôžková superior a štvorlôžková. 

Hotel Michalska



2-spálňový apartmán je zariadený moderným 
vybavením pre maximálne 5 osôb. Apartmán 
ponúka jednu spálňu s manželskou posteľou 
a jednu spálňu s jedným lôžkom.

3x      2x  

APARTMÁN 100 m² 3+2
Apartmán pozostáva z 2 samostatných spální (1x 
pre 2 osoby s manželskou posteľou, 1x pre 1 osobu), 
obývacej izby spojenej s jedálenským stolom. 
Kuchyňa sa nachádza pri vchode do apartmánu. 
Apartmán je vybavený aj súkromným balkónom.

3x      2x  

APARTMÁN 75 m² 3+2
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POPIS
Apartmán svojich hosti osloví hlavne veľkorysým 
priestorom, vzdušnosťou a otvorenosťou. Vďaka 
drevenému obkladu, podlahe a priznaným tehlovým 
stenám pôsobí uvoľňujúco a teplo. Na večerné 
posedenie môžu hostia využiť vlastnú terasu.

Apartmán je výnimočný aj svojou polohou. Nachádza sa 
len niekoľko metrov od Michalskej veže. Všetky významné 
turistické pamiatky sú tak v jeho tesnej blízkosti.

Apartmán môže využiť až 5 osôb. Má 2 samostatne spálne 
v ktorých sa vyspia 3 osoby, obývaciu izbu prepojenú s 
kuchynským kútom, oddelenú kúpeľňu a WC. Ďalšie 2 
osoby nájdu svoje miesto na prístelke v obývacej izbe.

POPIS
Apartmán Kúpeľná 7 je moderný apartmán v 
historickom centre, neďaleko SND. Apartmán je 
moderne zariadený a vhodný pre maximálne 5 osôb.

Apartmán sa nachádza na Kúpeňej ulici, len 
niekoľko metrov od rieky Dunaj ako aj niekoľko 
desiatok metrov od SND. Apartmán sa 
nachádza na 1. poschodí bytovej budovy.

Apartmán je zariadený v jednoduchom čistom štýle. 
Čisto biele steny, ktoré vkusne dopĺňajú zemité 
odtiene podlahy a ostatných doplnkov spolu vytvárajú 
príjemnú pozitívnu atmosféru celého interiéru.

Apartmán
Baštová 1

Apartmán
Kúpeľná 7

Bratislava Bratislava

Serviced Apartments



www.aplendcity.com 10 / 11

Bratislava Bratislava

Serviced Apartments

Apartmán Hlavné námestie pozostáva zo 
samostatnej spálne pre 3 osoby (manželská posteľ 
+ jednolôžko) a obývacej miestnosti s rozkladacím 
gaučom, prepojenej s kuchynským kútom. 

3x      1x  

APARTMÁN 85 m² 3+2

POPIS
Apartmán na Františkánskom námestí, hneď vedľa 
Hlavného námestia je štýlový, priestranný apartmán 
s moderným vybavením. Svojich hostí osloví 
historickými doplnkami a štýlovými obrazmi. 

Poloha apartmánu je vskutku jedinečná. Blízkosť 
turistických atrakcii robí apartmán vhodným 
pre turistov ako aj biznis cestujúcich.

Apartmán na Hviezdoslavovom námestí je 
priestranný apartmán s vysokými stropmi, ktorý 
pozostáva z oddelenej kuchyne s jedálenským 
stolom, samostatnej spálne s manželskou 
posteľou, veľkej obývacej miestnosti prepojenej 
s druhou spálňou s 2 oddelenými lôžkami, 
kúpeľne s WC a sprchovacím kútom.

4x      1x  

APARTMÁN 80 m² 4+1

POPIS
2-izbový priestranný apartmán na Hviezdoslavovom 
námestí ponúka svojím navštevníkom 
ubytovanie pre až 5 osôb priamo v centre mesta, 
s výhľadom na Hviezdoslavovo námestie.

Apartmán sa nachádza na druhom poschodí, 
prístupný výťahom ako aj po schodoch. 
Prístup do apartmánu je možný iba pešo.

Apartmán môže využiť spolu až 5 osôb. Apartmán 
pozostáva z jednej spálne s manželskou posteľou, 
obývačkou prepojenou s druhou spálňou 
s dvoma oddelenými lôžkami. Ďalšia osoba 
môže využiť prístelku v obývacej izbe.

Apartmán
Hlavné námestie

Apartmán
Hviezdoslavovo námestie 24
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Bratislava

Apartmán Laurinska 11 je 2-izbový apartmán 
s možnosťou ubytovania až 5 osôb. V jednej izbe 
sa nachádza manželská posteľ a posteľ pre jednu 
osobu. 2 ďalšie osoby sa vyspia na pohodlnej 
prísteľke, ktorá vznikne rozložením sedacej 
súpravy v obývacej izbe. Apartmán je zariadený 
kvalitným, moderným nábytkom a zariadením 
so všetkým, čo ku spokojnému pobytu patrí.

3x      2x  

APARTMÁN 62 m² 3+2

POPIS
Poloha apartmánu patrí medzi top lokality v rámci 
Starého Mesta. Laurínska ulica je jednou z najznámejších 
ulíc v rámci centra Bratislavy. Poloha apartmánu 
robí všetky pamiatky v centre ľahko dostupné.

Apartmán je vhodný pre maximálne 5 osôb. 
Apartmán má samostatnú spálňu s tromi lôžkami, 
veľkú obývaciu miestnosť s rozkladacou pohovkou 
pre 2 osoby, prepojenú s priestrannou kuchyňou. 
V apartmáne sa nachádza kúpeľňa a WC.

Apartmán
Laurínska 11

Serviced Apartments

Koliba Kamzík
Zelená 5

811 01 Bratislava

+ 421  902 411 111
perugia@kamzik.sk

www.kamzik.sk

Reštaurácia Koliba Kamzík, priamo v centre 
Bratislavy na Zelenej ulici, je tradičná 
slovenská reštaurácia, ktorá ponúka 
slovenské špeciality s dôrazom na kvalitné 
suroviny a precíznu prípravu jedál.

Koncept reštaurácie Koliba Kamzík vychádza 
už z úspešného konceptu reštaurácie 
Koliba Kamzík vo Vysokých Tatrách.
Reštaurácia vo Vysokých Tatrách sa otvorila 
v priebehu Leta 2014 a za svoju krátku existenicu 
si dokázala získať priazeň turistov ako aj domácich 
Tatrancov. V priebehu roka 2016 sa stala číslo 
1 v rámci reštaurácii vo Vysokých Tatrách 
a toto ocenie si drží už niekoľko mesiacov.

Koncept reštaurácii Koliba Kamzík je 
stavaný na kvalitných a čerstvých 
surovinách dôkladne vyberaných len z tých 
najlepších producentov na Slovensku 
spolu s kvalitnou a precíznou prípravou 
jedál podľa receptúr navrhnutých 
aj známymi šéf-kuchármi na Slovensku.

Reštaurácia sa skladá z dvoch miestností 
a terasy - horná časť s kapacitou do 50 
miest je navrhnutá v tradičnom slovenskom 
štýle, dolná časť s kapacitou do 70 miest 
je priestor vhodný na spoločenské akcie 
a posedenia a nakoniec tradičná ale 
štýlová terasa navhrnutá so slovenskými 
doplnkami s kapacitou do 20 miest.
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