
Katalóg zima-leto



BRATISLAVA

Hlavné mesto Slovenska, Bratislava, patrí medzi naj-
mladšie hlavné mestá Európy. Jej poloha priamo 
na brehu rieky Dunaj, bohatá história či kultúra ra-
dia Bratislavu medzi často vyhľadávané metropoly 
Strednej Európy. 

Lokalita Starého Mesta je nesmierne bohatá 
na turistické zaujímavosti. Na svoje si tu prí-
de milovník umenia, histórie, architektúry 
i gastronómie. Bystrejšie oko neprehliadne 
ani detaily, ktoré dotvárajú celkovú atmosfé-
ru Starého Mesta, napr. socha Čumila. Me-
dzi najobľúbenejšie a najnavštevovanejšie 
miesta patria: Bratislavský hrad, Michalská 
veža, Slovenské národné divadlo, Hlavné 
námestie s Maximiliánovou fontánou, 
Dóm sv. Martina, most Slovenského ná-
rodného povstania s charakteristickou 
vyhliadkovou reštauráciou a mnoho 
iného.
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HOTEL 
PERUGIA
Bratislava

Poloha
APLEND CITY Hotel 
Perugia *** je hotel 
nachádzajúci sa priamo 
v centre Bratislavy, v mestskej 
časti Staré Mesto. Lokalita 
Zelenej ulice je lukratívna aj vďaka bezprostrednej 
blízkosti staromestského Hlavného námestia. 
Poloha hotela patrí medzi TOP polohy v rámci Bratislavy. 
Hotel Perugia sa nachádza priamo na pešej zóne. Z tohto 
dôvodu je prístup k hotelu možný výhradne pešo. Jedinečná 
poloha prispieva rýchlej dostupnosti k všetkým významným 
pamiatkám hlavného mesta. Bratislavský hrad sa nachádza 
iba 15 minút chôdze od hotela, Michalská brána iba 3 minúty.

Vybavenie
Hotel ponúka komfortné izby s moderným 
hotelovým vybavením. APLEND CITY 
Hotel Perugia je malý hotel so 16 izbami, 
24-hodinovou recepciou a reštauráciou 
Koliba Kamzík na prízemí hotela. Hotel 
pozostáva z 3 druhov izieb: Klasik, Klasik 
Premium a Deluxe. Klimatizované izby 
disponujú napr. TV/SAT, bezplatnou 
WiFi, minibarom, trezorom, setom 
na kávu a čaj, rýchlovarnou kanvicou 
a telefónom. K pobytu je možné 
doobjednať si chutné raňajky. 

Typy izieb

Izba Klasik 16-20 m2

2+0  2x

 c 2 samostatné / spojené lôžka 
 c skriňa s poličkami, klimatizácia, trezor
 c TV / SAT, bezplatná WiFi, chladnička 
 c varná kanvica, šálky na čaj / kávu, 

poháre na vodu a víno
 c čaj, káva
 c kúpeľňa so sprchovacím kútom, sociálne 

zariadenie, fén na vlasy, kúpeľňové doplnky

Izba Klasik Premium 18-22 m2

2+0  2x

 c 2 samostatné / spojené lôžka 
 c pohovka, skriňa s poličkami, klimatizácia, trezor
 c TV / SAT, bezplatná WiFi, chladnička 
 c varná kanvica, šálky na čaj / kávu, 

poháre na vodu a víno
 c čaj, káva
 c kúpeľňa so sprchovacím kútom, sociálne 

zariadenie, fén na vlasy, kúpeľňové doplnky

Izba disponuje súkromnou nekrytou 
terasou s vonkajším posedením.

Izba Deluxe 20-25 m2

2+2  2x    1x

 c 2 samostatné / spojené lôžka 
 c rozkladacia pohovka vhodná pre 2 osoby, 

skriňa s poličkami, klimatizácia, trezor
 c TV / SAT, bezplatná WiFi, chladnička 
 c varná kanvica, šálky na čaj / kávu, 

poháre na vodu a víno
 c čaj, káva
 c kúpeľňa so sprchovacím kútom/vaňou, sociálne 

zariadenie, fén na vlasy, kúpeľňové doplnky
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Typy izieb

Legenda na str. 3 76

Dvojlôžková 15-20 m2

2+0  2x

 c 2 samostatné lôžka / manželská posteľ
 c skriňa s poličkami, klimatizácia, trezor
 c TV / SAT, bezplatná WiFi
 c chladnička, varná kanvica, šálky na čaj 

/ kávu, poháre na vodu a víno
 c čaj, káva
 c kúpeľňa so sprchovacím kútom, sociálne 

zariadenie, fén na vlasy, kúpeľňové doplnky

Štvorlôžková 40-50 m2

4+0  4x

 c 2 manželské postele
 c skriňa s poličkami, klimatizácia, trezor
 c TV / SAT, bezplatná WiFi
 c chladnička s občerstvením, varná kanvica, 

šálky na čaj / kávu, poháre na vodu a víno
 c čaj, káva
 c kúpeľňa so sprchovacím kútom a vaňou, sociálne 

zariadenie, fén na vlasy, kúpeľňové doplnky

Jednolôžková 13 m2

1+0  1x

 c 1 samostatné lôžko
 c skriňa s poličkami, klimatizácia, trezor
 c TV / SAT, bezplatná WiFi
 c chladnička, varná kanvica, šálky na čaj 

/ kávu, poháre na vodu a víno
 c čaj, káva
 c kúpeľňa so sprchovacím kútom, sociálne 

zariadenie, fén na vlasy, kúpeľňové doplnky

Dvojlôžková Superior 20-25 m2

2+0  2x

 c 2 samostatné lôžka / manželská posteľ
 c skriňa s poličkami, klimatizácia, trezor
 c TV / SAT, bezplatná WiFi
 c chladnička, varná kanvica, šálky na čaj 

/ kávu, poháre na vodu a víno
 c čaj, káva
 c kúpeľňa so sprchovacím kútom, sociálne 

zariadenie, fén na vlasy, kúpeľňové doplnky
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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 
hotela patrí medzi najlepšie v meste. Baštová ulica je jednou 
z najstarších ulíc Starého Mesta. Prvotriedna poloha hotela 
prispieva k jedinečnej blízkosti historických i kultúrnych pamiatok.

Vybavenie
Hotel má 14 izieb rozmiestnených 
na 3 poschodiach. Izby sú vybavené 
klimatizáciou, TV/SAT, varnou kanvicou 
s uvítacím balíčkom, trezorom 
a chladničkou. V celom hoteli je 
dostupná bezplatná WiFi. K pobytu je 
možné doobjednať si chutné raňajky. 

HOTEL 
MICHALSKA
Bratislava



Apartmán

BAŠTOVÁ 1
Bratislava

Apartmány

NA VŔŠKU
Bratislava

Popis
Apartmán osloví svojich 
hostí predovšetkým svojou 
priestrannosťou, vzdušnosťou 
a otvorenými priestormi. Vďaka 
drevom obloženým podkrovným stenám a moderným 
tehlovým múrom pôsobí ubytovanie veľmi štýlovo 
a hrejivo. 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.

Popis
Apartmány Na Vŕšku 
patria medzi najluxusnejšie 
apartmány APLEND CITY. 
Moderné a priestranné apartmány 
ponúkajú najvyšší komfort. Poloha apartmánov 
je veľmi výnimočná. Apartmány sa nachádzajú 
v srdci Bratislavy, priamo na pešej zóne, len 
niekoľko stoviek metrov od známych turistických 
pamiatok akými sú Hviezdoslavovo námestie, 
Slovenské národné divadlo či Bratislavský hrad. 

Vybavenie
 c kuchyňa - chladnička, elektrická rúra, 
varná doska, umývačka riadu, varná 
kanvica, mikrovlnná rúra, kávovar

 c obývacia miestnosť - rozkladacia pohovka 
vhodná pre 2 osoby, TV / SAT, bezplatná Wi-Fi

 c spálňa - manželská posteľ
 c spálňa - 1 samostatné lôžko
 c kúpeľňa - vaňa, sociálne zariadenie, 
fén na vlasy, kúpeľňové doplnky

 c práčka, sušička

Apartmán disponuje balkónom.

Vybavenie
 c kuchyňa - chladnička, elektrická rúra, 
zabudovaná varná doska, umývačka 
riadu, varná kanvica, mikrovlnná rúra

 c jedálenský kút 
 c obývacia miestnosť - pohovka, 
TV / SAT, bezplatná Wi-Fi

 c spálňa - manželská posteľ, rozkladacia pohovka 
vhodná pre 2 osoby, šatníková skriňa, písací stôl

 c kúpeľňa - sprchovací kút / vaňa, sociálne 
zariadenie, fén na vlasy, kúpeľňové doplnky

 c apartmán môže byť vybavený práčkou
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3+2 100 m2

 3x    1x

2+2 65 m2

 2x    1x

Serviced Apartments



Legenda na str. 3 1110
Serviced Apartments

Popis
Apartmány Galéria na 
Baštovej ulici ponúkajú 
moderné priestory pre 2-4 osoby.
Apartmán je výnimočný aj svojou 
polohou. Nachádza sa len niekoľko metrov 
od Michalskej veže. Všetky významné turistické 
pamiatky sú tak v jeho tesnej blízkosti.

Vybavenie
 c kuchyňa - chladnička, elektrická 
rúra, zabudovaná varná doska, varná 
kanvica, mikrovlnná rúra

 c jedálenský kút 
 c obývacia miestnosť - rozkladacia pohovka vhodná 
pre 2 osoby / pohovka vhodná pre 1 osobu 
s možnosťou prístelky, TV / SAT, bezplatná Wi-Fi

 c spálňa - manželská posteľ, 
šatníková skriňa, písací stôl

 c kúpeľňa - sprchovací kút / vaňa, fén 
na vlasy, kúpeľňové doplnky

 c samostatné sociálne zariadenie
 c apartmán môže byť vybavený práčkou
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2+2 60 m2

 2x    1x

Apartmány

GALÉRIA
Bratislava

Popis
Štúdiá Galéria ponúkajú 
hosťom komfortné priestory 
so štýlovým vybavením vhodné 
pre 2 až 3 osoby. Štúdiá sú výnimočné aj svojou 
polohou. Nachádzajú sa len niekoľko metrov 
od Michalskej veže. Všetky významné turistické 
pamiatky sú tak v ich tesnej blízkosti.

Vybavenie
 c kuchyňa - chladnička, elektrická rúra, 
zabudovaná varná doska, digestor, 
varná kanvica, mikrovlnná rúra

 c jedálenský kút 
 c obývacia miestnosť - manželská 
posteľ, pohovka vhodná pre 1 osobu, 
šatníková skriňa, TV / SAT

 c bezplatná Wi-Fi
 c kúpeľňa - sprchovací kút, sociálne zariadenie, 
fén na vlasy, kúpeľňové doplnky

Štúdiu prislúcha balkón 
s posedením a výhľadom.
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2+1 

 2x    1x

Štúdiá

GALÉRIA
Bratislava



Koliba Kamzík, Zelená 5, 811 01 Bratislava +421 903 703 111, perugia@kamzik.sk, www.kamzik.sk

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

Koncept reštaurácie 
Koliba Kamzík vychádza 
z úspešného konceptu 
reštaurácie Koliba Kamzík 
vo Vysokých Tatrách. 
Koliba Kamzík v Bratislave 
sa umiestnila v rebríčku 
TOP 20 reštaurácií 
v Bratislave 
podľa portálu 
Tripadvisor.

V príjemnom prostredí ľudovej, 
no dizajnovej koliby si môžete 
vychutnať typické pokrmy či 
špeciality šéfkuchára pripravované 
s láskou k remeslu a tradíciám.

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 
50 miest je priestor vhodný na 
spoločenské akcie či posedenia 
a nakoniec tradičná, ale štýlová 
terasa s kapacitou do 20 miest.


