
Rámcová cenová dohoda / CORCAVID 23.07. - 25.07.2021 
REZERVÁCIE: 

✓ www - online rezervácia : https://www.hotel-premium.sk/sk/eventy/  s použitím 
promokódu CORCAVID, ktorý je nutné zadať po výbere termínu v rezervačnom 
formulári 

✓  @ : gr@hotel-premium.sk 

✓ 📞 : +421 948 858 400 
 

Ceny ubytovania s raňajkami:  
€49 / noc / jednolôžková izba 
€59 / noc / dvojlôžková izba 
€79 / noc / dvojlôžková izba s prístelkou 
€99 / noc / rodinná izba pre 4 osoby 

Ceny ubytovania s polpenziou  
€57 / noc / jednolôžková izba 
€75 / noc / dvojlôžková izba 
€103 / noc / dvojlôžková izba s prístelkou 
€131 / noc / rodinná izba pre 4 osoby 

Ceny sú vrátane DPH, sú vedené v € na izbu a noc. Miestny poplatok nie je 
zahrnutý v cene ubytovania a bude účtovaný podľa aktuálnej sadzby stanovenej 
mestom Bratislava. 

Cena zahŕňa: 
• Ubytovanie na 1 noc 
• Bohaté raňajky formou studeného a teplého 

bufetu vrátane vychladeného sektu 
•     V prípade polpenzie 2-chodovú večeru 
• Karafa s vodou na izbe pri príchode, čajový 

set na izbe

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

COVID 19 informácia: 
Prevádzka hotela a poskytovanie jednotlivých služieb podlieha platným opatreniam Úradu verejného zdravotníctva pri 
ohrození verejného zdravia. Ďakujeme, že dodržiavate aktuálne opatrenia ÚVZSR v boji proti šíreniu Covid 19. Vážime si 

zdravie našich hostí a kolegov, preto vás prosíme o dodržiavanie všetkých zasad ako aj “rúško - odstup - ruky”.  
Aktuálne opatrenia info tu: https://www.uvzsr.sk. 

hygienické opatrenia hotela:  

Izby po každom ubytovaní sú izby a spoločné priestory sú denne dezinfikované certifikovanou bezchórovou 
polymérovou dezinfekciou zaškoleným personálom. Video z dezinfekcie našich priestorov si môžete pozrieť tu. 

https://www.uvzsr.sk
https://www.youtube.com/watch?v=Krp8KD6vdFg&t=1s
https://www.hotel-premium.sk/sk/eventy/
mailto:gr@hotel-premium.sk


PRIVÁTNY WELLNESS: 
€33 / 2 hodiny / privátny vstup / 2 osoby (po 50% zľave pre ubytovaných hostí), každá ďalšia osoba +€10 / 
osoba – potreba objednať vopred (prosím, o dostupnosti voľných termínov sa včas informujte na recepcii) 

KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ – prenájom na 4 hodiny: 
€100 v časovom rozmedzí 18:00 hod. – 24:00 hod.  
Cena je uvedená vrátane využitia datavideoprojektoru  
PARKOVANIE: €10 / auto / noc na uzavretom hotelovom dvore / €15 / auto / noc v garáži 
PRANIE: je spoplatnené podľa aktuálneho hotelového cenníka. 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A STORNOPODMIENKY:  
https://www.hotel-premium.sk/files/hotel/downloads/21_general_conditions_1.pdf 
Objednaním našich služieb potvrdzujete, že súhlasíte a akceptujete naše podmienky.  

Premium**** business hotel bratislava 
• 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  
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. 
Privátny wellness so suchou, parnou saunou, vírivkou s LED svetlom a zabudovanými reproduktormi, ktoré prehrajú 
hudbu z mobilného telefónu a odpočinkovou miestnosťou je pripravené iba pre vás. Bezplatný internet (Wi-Fi) v celom 
objekte, trezory na izbách a parkovanie pred hotelom alebo v hotelovom dvore patria taktiež k výhodám hotela.  
Hotel ponúka 24/7 NON STOP servis v lobby bare - ponuka snackov + ponuka nápojov (vrátane čapovaného piva 
a výbornej kávy). 

Vypracovala: L.Tešínska 
Dátum: 28.05.2021 

https://www.hotel-premium.sk/files/hotel/downloads/21_laundry_service.pdf
https://www.hotel-premium.sk/files/hotel/downloads/21_general_conditions_1.pdf
https://www.hotel-premium.sk/sk/konferencne-miesto-hotel-bratislava/
https://www.hotel-premium.sk/sk/hotel-bratislava-s-privatnym-wellnessom/

