
Апетитни цени  - 
доволни партньори

Специални цени до
1 Юни, 2022



Ние сме фокусирани върху качествата,
които са наистина важни за често
пътуващи бизнес клиенти
Ортопедично легло Auping; неограничена
филтрирана вода; свежо кафе по всяко
време; минималистично и просторно
пространство, гъвкави зони за работа и
изключителни заведения за хапване.
Настанете се удобно и нека бъдем
вашият нов домашен офис за колкото
време пожелаете! 

Намиращи се в напредничавия и
модерен софийски квартал Хиподрума,
от тук се стига почти навсякъде в София
за по-малко от 30 мин.
Цяла София е супер лесно достъпна от
нашето комуникативно
местоположение, било с обществен
транспорт, такси, пеша или с някой от
нашите по-екологични транспортни
средства (попитайте ни за безплатен
промо код от HOBO) – ще бъдете там за
нула време. От вас зависи! 

20 min 15 min 15 min 10 min hot locations

Скъпи партньори,

Добре дошли в кухнята!

Kitchen59 е екосистема от креативност и
безгрижен престой + flex-work (гъвкаво
работно пространство ), създадено да
отговаря на нуждите на вашата
организация.
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Disclaimer: All prices are excluding City tax - 0.80bgn p.p. per night


