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Privoščite si nekaj drugačnega in se sprostite v
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Začutite povezanost v srcu Ljubljane in se zbudite ustvarjalni
Za ogled fotogalerije kliknite tukaj
Apartmaji Tromostovje so drzna mešanica okusov med rastočo ponudbo namestitev v
Ljubljani. Uspelo nam je oblikovati dizjan, ki izstopa in si ga gost zapomni za vedno.
Za pare, skupine prijateljev ali družine
Ustvarili smo jih za goste, ki cenijo umetnost in unikatne elemente. Za goste, ki so
naveličani hotelov in želijo več svobode, pristnosti in domačega udobja. Za pare, ko si
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zaželijo romantičen oddih v dvoje, ali za skupino prijateljev. Za družine, saj otroke
navduši vse, kar je drugačnega kot doma, starši pa lahko kadarkoli pripravijo topel
obrok.
Vse, kar potrebujete za udobje
Locirani so v coni za pešce, kar pomeni da v okolici ni nevarnosti prometa in se lahko
sproščeno sprehajajo po centru Ljubljane. Vsi štirje apartmaji so opremljeni za 4 do 7
oseb, so klimatizirani, imajo talno gretje in brezžični internet. Kuhinje imajo vso
potrebno opremo za pripravo hitrega okusnega zajtrka, izvrstnega kosila ali večerje.
Poleg namestitve, na željo gostov, organiziramo tudi zajtrk v bližnji restavraciji, voden
ogled Ljubljane in izlete po Sloveniji.

Rezervirajte prek te povezave in plačajte z bonom!

S klikom na fotogalerijo se sprehodite po Apartmajih Tromostovje

Začni s predvajanjem »
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Naša zgodba
Glavna znamenitost Ljubljane, Tromostovje, je delo izjemnega slovenskega arhitekta
Jožeta Plečnika. Je arhitekturna mojstrovina, ki povezuje ljudi na obeh bregovih
Ljubljanice, stari del mesta z novejšim, preteklost in sedanjost.
Kot Plečnik smo tudi mi dali Ljubljani nov pečat. Priznani slovenski umetniki so
namreč stare in moderne elemente povezali v edinstvenih bivalnih prostorih.
Apartmaje so soustvarili arhitekta Gašper Demšar in Ana Gruden, umetnik, kipar
in fotograf, znan po nenavadnih in drznih inštalacijah v Sloveniji in po svetu, Matej
Andraž Vogrinčič, arhitektka in kreativna vodja skupine Trash Design Katja
Keržan, oblikovalka vizualnih komunikacij, ki blagovni znamki nadene identiteto,
Polona Šterk Košir ter svetovno priznana ilustratorka Alenka Sottler.
Očarali pa vas bodo še drugi unikatni kosi pohištva in dekorativni elementi iz
slovenskih in tržaških starinarnic ter pohištvo slovenskega oblikovalca Nika Kralja.
“Naš svet je pisan. Vsaka sekunda je drugačna, vreme se spreminja, letni časi se
menjujejo, srečujemo različne ljudi, čas nam prinaša nove izkušnje.
Neponovljivost. Bolj ko si pustimo zaznati določeno stvar, bližje nam postanejo
njena individualnost in drugačnost. Sama poskušam vedno vse skupaj prilagoditi
uporabniku. Narediti neko prijetno kombinacijo vsega. Moja nona bi rekla, da ima
dobra kraška mineštra ravno pravo količino vseh začimb. Zabava me, ko prek
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dob a k aška minešt a avno p avo količino vseh ačimb. abava me, ko p ek
predmetov, svetlobe, barv in materialov v prostoru pripovedujem zgodbe, ki so mi
prišle na pot in so me tako navdušile, da sem del njih vzela s seboj. V prostorih v
katerih se ne zadržujemo dolgo, gre za intenzivnejšo pripovednost. Zato naj bo
teatralnost elementov malo večja in kombinacije barv bolj pripovedne. Bolj ‘spicy’,
kot čili, ki ga sicer ne jemo vsak dan, si ga pa vsake toliko zaželimo, da malo
požene kri po žilah in nas ogreje.” Ana Gruden, arhitektka
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Zakaj Ljubljana?
Letos si za turistični bon privoščite nekaj posebnega. Obiščite Ljubljano, morda
koncert ali muzej in prespite v samem središču. Ležerno se sprehodite med ulicami,
posedite ob kozarcu vina ob Ljubljanici in pograbite še katero od spodnjih idej:
Živalski vrt
Muzej iluzij
Slastna izbira sladoledov v najboljših slaščičarnah
Širok izbor restavracij, kavarn in barov
Raziskovanje Plečnikovih del
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Raziskovanje Plečnikovih del

Ljubljanica s supom ali z ladijco
Nakupovalno središče BTC City
Lutkovno gledališče
Woop park
Tivoli park
Drive-in kino
Lahko pa obiščete tudi okolico:
Šmarna gora
Katarina nad Ljubljano
Iški vintgar
Pekel pri Borovnici
Cankarjeva rojstna hiša
Doživljajsko razstavišče Moja Ljubljanica
Tehniški muzej Slovenije Bistra
Planina nad Vrhniko
Polhov doživljajski park v Polhovem Gradcu za otroke
Pot močvirskih škratov na Malem placu za otroke
Jezero Zbilje
Jezero Trboje
Arboretum Volčji potok
Ali pa podaljšajte “road trip” do naslednje slovenske destinacije.
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