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A 2008-ban épült Premium Apartmanház a XIII. kerület központi részén, a Béke tér közvetlen 
szomszédságában található, nem messze a belvárostól, de mégis zöld övezetben. 

Apartmanjaink az otthon kényelmét szállodai szolgáltatásokkal egészítik ki. 
 

Vendégeink 136 elegánsan berendezett, nagyméretű lakás közül választhatnak, melyek mindegyike teljesen 

felszerelt és többségükhöz erkély is tartozik. 

Legyen szó egy éjszakáról vagy akár fél évről, a Premium Apartmanház minden esetben ideális választás. 

Stúdió (35-45 nm):  előszoba, nappali, pengefallal, vagy polcrendszerrel optikailag elválasztott háló, amerikai 

típusú konyha, zuhanyfülkés vagy kádas fürdőszoba. A lakások többsége erkélyes. 

 

   

 
Apartman (45 nm): előszoba, nappali, külön hálószoba, amerikai típusú konyha, fürdőszoba káddal.  

A lakások többsége erkélyes. 
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Családi apartman (70 nm): Előszoba, nappali, amerikai típusú konyha, fürdőszoba káddal, terasz. 
Választhatnak  2 külön hálószobás, vagy egy külön hálószoba és egy pengefallal optikailag elválasztott 

hálószobás lakásaink közül. 
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Amit kínálunk: 

• 136 teljesen felszerelt és berendezett 

apartman 

• 24 órás recepció szolgálat 

• az önellátás lehetősége:  teljesen 

felszerelt konyha minden lakásban 

• munkasarok minden lakásban 

• ingyenes nagysebességű LAN és WiFi 

Internet 

• saját étterem, kávézó és terasz 

• saját zárt és őrzött parkoló 

• 210 nm alapterületű konferenciaterem 

• 2 kisebb szekcióterem 

 

Extra szolgáltatások (felár ellenében): 

• őrzött parkoló 

• mosógép 

• LCD Tv 

• Playstation 

• extra Internet és TV csomagok 

• bevásárlási lehetőség 
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Prémium Konferenciaterem 

A 210 nm alapterületű, természetes megvilágítású 
és légkondicionált konferenciatermünk a berendezés 
típusától függően 30 – 120 fős rendezvények 
lebonyolítására alkalmas.  
Saját, 2 irányból megközelíthető őrzött parkolóval is 
rendelkezik.  

 

 

 

 

Tárgyalótermek  

Alacsonyabb létszámú megbeszélésekre, 

tréningekre 2 kisebb szekcióterem áll rendelkezésre. Ezek 

31-42 m2 területűek, lobbival, hűtővel, ruhaszekrénnyel és 

mosdóval rendelkeznek. Továbbá, természetes 

megvilágításúak, az egyik pedig saját erkéllyel is 

rendelkezik.  

 

 

 

 

Prémium Cafe & Étterem  

A Premium Cafe & Étterem  50 fős letisztult, modern 

stílusával, hangulatos teraszával kiváló helyszíne lehet 

kisebb családi és céges összejöveteleknek, találkozóknak, 

üzleti jellegű megbeszéléseknek. Kínálatában nemzetközi 

és magyaros ételek egyaránt szerepelnek. Széles 

italválasztékkal és ingyenes WIFI-vel várjuk vendégeinket. 
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