


НАШИОТ ХОТЕЛ 

Вистинско задоволство ќе ни претставува  доколку ги задоволиме Вашиот префинет вкус и 

желбата за уникатно искуство при Вашиот престој во нашиот хотел. 

Нашиот специјално обучен и професионален персонал ќе се погрижи Вашиот приватен или 

бизнис престој во Битола да биде што попријатен. 

На располагање Ви е нашата 24 часовна рецепција со повеќе јазичен персонал. 



СОБИ 

  

Вкупен број на соби - 31 соба, максимален 
капацитет  - 101  легло . 

• Двокреветни соби – 10 

• Двокреветни соби плус помошен лежај – 8 

• Трокреветни соби – 1 

• Трокреветни соби  со помошен лежај – 1 

• Апартмани – 11 

 

  

 

Хотелот, исто така нуди на располагање две потполно приспособени соби за лица со 

попреченост. 

Посветени на Вашата удобност и максимален комфор, ние нудиме широк  спектар на 

сместување 



      Удобни кревети, ТВ со рамен екран со 

приклучок на кабловска мрежа, 

бесплатен WIFI интернет, телефон, клима 

уред, балкон. Секоја соба 

поседува приватни купатила опремени 

со фен и луксузни сетови за одржување 

на лична хигиена. 

 

 

Предности во соба 
 



ЛОБИ 
Доколку сакате опуштена и пријатна атмосфера додека читате 

книга и го пиете Вашето кафе/коктел, хотел Кеопс Ви стои на 

расоплагање со модерно опремено лоби на секој кат. 



САЛИ ЗА СОСТАНОЦИ 

Нема потреба од многу труд за да одржите состанок или настан во елеганција 
и стил. На само 5 мин од центарот на градот  Ви нудиме  две различни и 
инспиративни сали  кои што се совршени за состаноци,  приватни бизнис 
средби , внатрешна обука или одржување на настани.  

 

 

      

  

Секоја сала е 

климатизирана, 

пространа, звучно 

изолирана и модерно 

опремена со WIFI мрежа 

и целосна техничка 

поддршка.  

Салите се изнајмуваат по 

час или за цел ден, со 

можност за 

професионално служење 

на  различен сет на 

менија. 

 
Креирај уште една успешна приказна во Хотел Кеопс 

 

 

Првиот избор за Вашето бизнис патување во Битола.  

 

Семинарска сала 

70 гости + предавачи 

Конференциска сала  

40 гости + предавачи 



РЕСТОРАН 
За вистинските гурмани и 

уживатели во врвната 

храна хотелскиот 

ресторанот Ви нуди 

различен сет на менија за 

да задоволи сечиј вкус. 

Покрај традиционална 

македонска храна, ке 

бидат приготвени и 

врвните специјалитети од 

вештите раце на врвните 

кулинари на Ваше 

барање. Ресторанот нуди 

широк спректар на топли 

напитоци, безалкохолни и 

алкохолни пијалоци. 



ФИТНЕС ЦЕНТАР  
 

 

Фитнес Центрот во склоп на 

комплексот Кеопс има се 

што е потребно за да 

градите поздрава и посилна 

верзија од себе. Во 

опуштена атмосфера, со 

мотивирачка музика каде 

хигиената е на врвно ниво 

Ви овозможува да 

направите извонреден 

тренинг. 

 



САЛОН ЗА МАСАЖА 

Посветете си време на 

самите себе си, и уживајте 

во рацете на Нашите 

лиценцирани 

физиотерапевти. 

 



УСЛУГИ И ПОГОДНОСТИ 

Возење со велосипед низ Битола е 

одличен  начин да се разгледа градот 

од една поинаква перспектива. Додека 

престојувате во хотел Кеопс на 

располагање ви се нашите велосипеди. 

Уживајте во возењето. 

 

Хотел Кеопс Ви нуди на располагање и 

автомобили- rent a car  за Вашите 

потреби.  

1. Хотел Кеопс располага со 

бесплатен паркинг за гостите 

со капацитет од 160 возила и 

3 автобуси. Напоменуваме 

дека е обезбеден непречен 

пристап за лица со посебни 

потреби од сам влез, преку 

лифт до соба. 

 

2. Хотел Кеопс Ви нуди 

дополнителни услуги како: 

• Перење, пеглање на облека 

• Организиран провоз до 

аеродром и дестинации на 

Ваше барање. 

 



ЛОКАЦИЈА НА ХОТЕЛ КЕОПС 

Ако сакате да ја избегнете бучавата и градскиот метеж а сепак да сте на 5 мин 

оддалечени од центарот на градот ,тогаш хотел  “Кеопс”  е вистинскиот избор за Вас. На 

само 6 мин оддалеченост од нашиот хотел се наоѓа излезот за Градот Охрид, а на 10 мин 

оддалеченост без голем сообраќаен метеж е излезот за Грција. 

Националниот парк  “Пелистер”  и Ски Центар “Копанки “ се наоѓаат на само 15 мин, а 

Археолошкиот  локалитет  “ Хераклеа Линкестис “ е на 10 мин оддалечен од хотел “Кеопс”. 

 

 

 

 

  

 

Излез за Охрид 



ЛОКАЦИЈА 

Во новоизградениот дел на 
Битола, опколен од 
најзначајните точки на 
интерес на идеално место  
е лоциран  Хотел  Кеопс.  

Веднаш до него е трговскиот 
коплекс “Нов Пазар” кој 
располага со секаков вид 
на мали бизнис дуќани и 
голем  зелен пазар. 

 Џамбо Веро Шопинг Центар  
Ви е на 1 мин од самот 
хотел. 


