
Sme 
blízko a sme 
vždy radi, že 

môžeme osobne 
komunikovať s našimi hosťami, ale sme 
pripravení minimalizovať našu prítomnosť. 
Hostia majú možnosť platiť bezhotovostne na 
účet, dostávať platobné dokumenty mailom, 
kľúče dostávať prostredníctvom trezoru.

E-mail: amkbojnice@gmail.com
Tel: +421908044773
       +421918504625

Apartmány Hradný Múr sa nachádzajú v historickej 
časti mesta Bojnice

A PA RT M Á N Y  H R A D N Y  M Ú R  B O J N I C E

Najväčšou výhodou našich apartmánov v čase pandémie koronavírus je to, že v komplexe sa 
nenachádzajú spoločné priestory. Každý apartmán má vlastný vchod zo záhrady. Nebudete narážať na 

ostatných hostí v úzkych chodbách alebo v upchatej miestnosti. Hostia každého apartmánu majú 
samostatný vchod a dokonca si môžu vybrať samostatný útulný kútik pozemku so záhradou.

Apartmán č. 1 (ploha 36m2) je zariadený v 
klasickom štýle, má dve miestnosti - spálňu a 
obývačku s kuchynským kútom + Súkromná 
terasa 20m2 je vybavená stolom, stoličkami a 
slnečníkom.V kuchyni sú k dispozícii chladnička 
s mrazničkou, sklokeramická varná doska, 
mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica a všetko 
potrebné na varenie. Kúpeľne s veľkým 
sprchovým kútom a toaletou

Apartmán č. 1 (ploha 36m2) je zariadený v 
klasickom štýle, má dve miestnosti - spálňu a 
obývačku s kuchynským kútom + Súkromná 
terasa ktorá je zastrešená.20m2 je vybavená 
stolom, stoličkami .V kuchyni sú k dispozícii 
chladnička s mrazničkou, sklokeramická varná 
doska, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica a 
všetko potrebné na varenie. Kúpeľne s veľkým 
sprchovým kútom a toaletou
Apartmán č. 3 (ploha 72m2)sa nachádza v 
podkroví. Z okien a balkóna sa otvára krásny 
výhľad na okolitú krajinu a hory. Sú tu dve 
spálne, veľká obývačka s kuchynským kútom a 
dve WC.Kúpeľne s veľkým sprchovým kútom. 
kuchyni sú k dispozícii chladnička s mrazničkou, 
sklokeramická varná doska, mikrovlnná rúra, 
umývačka riadu, rýchlovarná kanvica a všetko 
potrebné na varenie.Klimatizácia  

Spálňa:manželská posteľ 
160*200cm 

 Terasa-20 m²       
Vonkajší nábytok                

Spálňa: posteľ 80*200cm 
manželská posteľ 160*200

Terasa -20 m²      
Vonkajší nábytok 

Obývacia izba 1 pohovka                 
1rozkladacia posteľ 90 cm

Spálňa 1:160*200cm 
Spálňa 2:90*200cm 2ks 

Obývacia izba: 
Kuchyňa,1pohovka ,

Obývacia izba: 
Kuchyňa,1pohovka 

Obývacia izba: Kuchyňa 
Balkón 
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