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U renesansnom hotelu sve je podređeno gostima s visokim zahtjevima privatnosti.
Nekoć plemićki ljetnikovac izgrađen u 16. stoljeću, danas je visokokategorizirani hotel

hotel kazbek

Harmonija prošlosti i sadašnjosti
U Dubrovniku, jednoj od najprepoznatljivijih svjetskih turističkih destinacija,
investicijska tvrtka ‘Pervanovo’ u švedskom vlasništvu otvorila je hotel.
Cilj tvrtke je obnoviti stare povijesne
zgrade na prestižnim lokacijama kako
bi im povratili stari sjaj i slavu. Cilj tvrtke ‘Pervanovo’ je maksimalno očuvanje
originalnosti starog zdanja postižući
istovremeno najviše moguće standarde
u pogledu udobnost. Prvi i izvrsni primjer je boutique hotel Kazbek, ljetnikovac plemićke obitelji Zamanja izgrađen
1573. godine. Iako predodređen kao
mjesto namijenjeno miru i opuštanju,
burna mu je povijest namijenila drugi
plan. Nakon dugih i nemirnih godina
Kazbek je kompletno obnovljen zadržavši svoju originalnu ljepotu i funkciju
ljetnikovca. Namijenjen je klijentima s
visokim zahtjevima privatnosti i kulture
u kombinaciji sa modernim sadržajima.
Ova impresivna vila je smještena na
Lapadskoj obali, svega 3 km od povijesne jezgre Dubrovnika.
Kazbek je kategoriziran s 5 zvjezdica
i nudi prilagodljivi način iznajmljivanja u svojih 12 soba i 1 apartmana.
Moguće je iznajmiti pojedinačne sobe,
jedan kat, ali i privatizirati cijeloku-

pni hotel. Svih trinaest smještajnih
jedinica su uređene i opremljene s
velikom pažnjom kao bi vaš boravak
učinili jedinstvenim u svakom pogledu.
Grbovi starih dubrovačkih obitelji kojim
je ukrašena svaka soba podsjećaju
na slavnu prošlost kada je ljetnikovac
služio kao idilično utočište od svakodnevnog života nudeći nadahnuće i
privilegirani prostor za stvaranje. Sobe
savršena kombinacija povijesti i pogodnosti suvremenog života koje svaki
gost očekuje od modernog i lukuznog
hotela-vile u Hrvatskoj.
Cjelokupni je namještaj u Kazbeku
ručno izrađen kako bi postigli istinski
ugođaj tradicije visoke klase starog
Dubrovnika. Hotel je savršena lokacija
za privatnu zabavu ili korporativno događanje u Dubrovniku s dvije kompletno opremljene dvorane za sastanke,
manja u glavnoj zgradi za grupice do 8
sudionika i veća u aneksu Korlaet za 40
sudionika. Hotelski sadržaji prilagodljivi
su svakom pojedinom gostu. Uz bazen
s vodenom masažom, saunu, restoran
s dvorišnom i lounge terasom na raspolaganju za dnevne izlete su jedrilica
(Hallberg Rassy, 53’, 12 osoba) te gliser
(Raguza 1000, 12 osoba).

