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 Pets Friendly hotel  
 Bezplatné parkovanie 
 5 minút peši od jazera Štrkovec – miesta vhodného na oddych v príjemnom prostredí, ako aj venčenie 

psov 
 
Cena zahŕňa: 

 Ubytovanie na 1 noc v jednolôžkovej, alebo dvojlôžkovej izbe 
 Bohaté raňajky formou studeného a teplého bufetu vrátane vychladeného sektu           
 Bezplatné parkovanie pred hotelom alebo na uzavretom hotelovom dvore 
 Bezplatné WIFI + LAN pripojenie na internet 
 Welcome drink 
 Fľaša minerálnej vody na izbe 
 10% zľava v hotelovej reštaurácii Oliva 
 50% zľava na služby hotelového Relax centra (suchá, parná sauna, vírivka) 
 Vstup do fitness centra FITINN (vzdialené cca 200 m od hotela) 
 Skorý CHECK-IN, neskorý CHECK-OUT 
 Bezplatné využívanie internetového kútika v hotelovom lobby 
 Deti do 6 rokov grátis bez nároku na služby v sprievode 1 dospelej osoby, deti do 14 rokov majú 50 % zľavu na 

všetky služby (s výnimkou akciových ponúk) 
 
Vybavenie izby: 

 Kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC 
 Sušič vlasov, telefón, SAT TV, trezor, minibar, písací stôl 
 Bezplatná klimatizácia na vyžiadanie 
 Fajčiarske izby na vyžiadanie 

 
Hotel Premium **** Bratislava 
 
Menší rodinný business hotel nachádzajúci sa v tichej uličke pri Bajkalskej ulici v Ružinove. Individuálny prístup ku 
klientom, privátna atmosféra, nadštandardné služby a servis sú našimi prednosťami. Komfortné ubytovanie, vankúšové 
menu, nočné čistenie topánok a ďalšie drobnosti pre vaše pohodlie. Hotel ponúka klimatizované spoločenské priestory, 
reštauráciu s ponukou denného a business menu, 3 konferenčné miestnosti pre 15 až 80 osôb. Privátne relaxačné 
centrum so suchou a parnou saunou, vírivkou pre 2 osoby a odpočivárňou je pripravené iba pre vás. Bezplatný internet a 
WIFI v celom objekte, trezory na izbách a bezplatné parkovanie v hotelovom dvore patria tiež k našim výhodám. Pre 
stálych hostí je k dispozícii vernostný program hotela. 

 

 

 

 

 

PONUKA UBYTOVANIA  
MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV 2012 v Bratislave  

CENA: 56 € / IZBA / NOC 
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 Obedové alebo večerné 2 - chodové menu - 7 € 
 Obedové alebo večerné 3 - chodové menu - 9 € 
 Obedové alebo večerné 4 - chodové menu - 10 € 
 Bufetové stoly - 12 €  

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

      
 
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, bežecká dráha. Do 5 minút peši od hotela sa nachádza tiež plavecký bazén, oddychový bazén a fitnes centrum. 
V okruhu 2 km sa nachádzajú najväčšie a najvýznamnejšie športovo-kultúrne arény a štadióny ako Zimný štadión Ondreja Nepelu, futbalový 
štadión, športová hala ELÁN, Národné tenisové centrum, kde sa konajú najznámejšie športové a kultúrne podujatia. Do 20 minút od hotela 
nájdete nákupné centrá Polus, Retro, plaváreň Pasienky, prírodné kúpalisko Kuchajda i známy disco klub DOPLER. 
 
Hotel Premium ****                                                
Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava 
tel.:  +421 4949 1055       
fax: +421 (0)2 4445 5458 
e-mail: info@hotel-premium.sk 
www.hotel-premium.sk 
 
MHD spoje: 
8, 9, 14, 50, 66 – zastávka SLOVANET – cca 150 m 
74 - zastávka Drieňová – cca 90 m alebo zastávka Bajkalská – 250 m 

STRAVA 


