Hotel West****
Kamzíkov vrch 10, Bratislava - Koliba
Kontaktná osoba: Ing. Michaela Kvasničková
+421 904 914 291
hotel@hotel-west.sk

PONUKA UBYTOVANIA FLÓRA

HOTEL WEST je 4-hviezdičkový moderne zariadený hotel, situovaný iba 10 minút
autom od centra mesta Bratislavy, priamo v srdci nádherného bratislavského
lesoparku. Hotel West je od výstaviska Incheba vzdialený 8 km.

I
https://www.booking.com/landmark/sk/bratislava-exhibition-ground.sk.html

❖ UBYTOVANIE
Ponúkame ubytovanie európskeho štandardu v 35-tich hotelových izbách na štyroch
poschodiach. Izby sú priestranné, útulné, čisté a moderne vybavené s krásnym
výhľadom do lesa.

CENNÍK UBYTOVANIA
Typy izieb
Economy (rozlohovo najmenšia izba)
s raňajkami
Standard (Zlatý stredný štandard) bez
raňajok
Standard s raňajkami
Superior (priestorovo najväčšia, rohová
izba) bez raňajok
Superior s raňajkami
Apartmán s raňajkami
(spáľna+obývačka)

Single /noc
49 €

Double/noc
59 €

52€

62€

59 €
59€

69 €
69 €

65 €
89€

75 €
99€

CENY UBYTOVANIA SÚ VRÁTANE WIFI,PARKOVANIA.
V cene NIE JE zahrnutá mestská daň vo výške 1,70 €/noc/osoba.
Všetky ceny sú už vrátane DPH.
Každá izba disponuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mikrovlnné pripojenie na internet grátis na každej izbe WIFI
Servis na kávu/čaj Gratis
Minibar (2 fľaše minerálnej vody na osobu) Pri izbách vyššieho štandardu
/superior/apartmán/ aj Coca-colu, oriešky, čokoládku)
Farebný LCD televízor so satelitným príjmom
Telefón – spoplatnený podľa osobitného cenníka
Manželská posteľ
Vysoko kvalitné antialergické matrace, antialergické vankúše a prikrývky pre väčšie
pohodlie
Vlastná samostatná kúpeľňa so sprchovacím kútom a toaletou

•
•

Sušič na vlasy, osuška a uterák, šampón a sprchovací gel, iná potrebná kozmetika (
čistiace tampóny, kúpacia čapica, papierové utierky...)
Zo všetkých izieb je krásny výhľad do bratislavského lesoparku
TRANSFER- vieme zabezpečiť TAXI, jedna cesta cca 10€ do výstaviska.

❖ ŠKOLIACE PRIESTORY
VEĽKÁ KONGRESOVÁ MIESTNOSŤ

SALÓNIK PRE MENŠIE SEDENIA

KONFERENČNÉ MIESTNOSTÍ PODĽA TYPU SEDENIA/ KAPACITY KONFERENČNÝCH SÁL
KONFERENČNÉ
Rokovanie
Školské
U-sedenie
Recepcia
Divadelné Klimatizáci
SÁLY
sedenie
sedenie
okna

VEĽKÁ

30

30

25

40

50

ano

Salónik

8

-

8

-

-

ano

Poschodie

ROZMERY KONFERENČNÝCH SÁL
KONFERENČNÉ
Rozmery miestností
SÁLY
dĺžka x šírka

m2

Výška
stropu

Rozmer
dverí

VEĽKÁ

9,50x6,70

63,65

-

-

Salónik

8,5x4,7

32,35

-

-

CENNÍK ZA DENNÝ PRENÁJOM :
Veľká konferenčná miestnosť
do 20 osôb
nad 20 osôb
Salónik
do 8 osôb

Denné
svetlo

prízemie ano
4.

€119,€ 159,€ 99,-

Cena zahŕňa prenájom na deň, plátno, flipchart a fixky.
V prípade záujmu vieme poskytnúť dataprojektor v cene 33 €/deň.

❖ REŠTAURÁCIA
V hoteli sa nachádza veľmi obľúbená REŠTAURÁCIA SCHOPPA, ktorá funguje denne od
10:00 do 23:00. V prípade záujmu o rezerváciu ich kontaktujte priamo. Viac informácií
nájdete na webstránke : www.schoppa.sk

ano

❖ PARKOVANIE
Súčasťou objektu je hotelové parkovisko, ktoré NIE JE spoplatnené. Kapacitne zvládne 60
osobných automobilov.

❖ Okolie

Tešíme sa na možnú spoluprácu!
Ing. Michaela Kvasničková
Front Office manager
+421 904 914 291
hotel@hotel-west.sk

