DÍKY ČEMU
JE PRAHA TAK
SKVĚLÉ MÍSTO PRO
BUSINESS?
PENTAHOTEL PRAGUE
Samozřejmě díky týmu Penta. Vaše akce bereme naprosto vážně. Přesto vás uvítáme
srdečně a s úsměvem. V našich šesti konferenčních místnostech, které pojmou 40 i více
osob, najdete pouze prvotřídní techniku a zařízení. Proberte to s námi už dnes.

PENTAH OTEL P R AGUE
Sokolovská 112 · CZ-18600 Prague
T: +420 222 332 800 · F: +420 224 812 681
info.prague@pentahotels.com

POJ ĎME DĚ LAT
BU SI N E SS

SAMOZŘE JMĚ
S E P OSTARÁME,
ABY VAŠE AKC E
DO PAD L A SK V ĚL E
- JE TO I
NAŠE AKC E.

Naším úkolem je postarat se, aby Váš business mimo firmu probíhal hladce.
Požadavky Vašeho meetingu jsou jedinečné a žádné jiné místo jim nevyhoví tak
jako Penta.

DENNÍ BALÍČEK DELEGÁTA „PENTA PLUS“ OD 60€
•
•
•
•
•
•

pronájem hlavní konferenční místnosti (denní světlo)
dopolední kávová přestávka (káva, čaj, džusy, smoothie, slaný a sladký snack, ovoce)
oběd formou 3-chodového menu (výber ze 2 hlavních jídel) nebo formou buffetu*
odpolední kávová přestávka (káva, čaj, džusy, smoothie, slaný a sladký snack, ovoce)
vybavení (LCD projector, Wi-Fi, konfernční box, flipchart, bloky a tužky, plátno)
neomezená konzumace minerální vody v hlavní konferenční místnosti a během oběda

Uvedené ceny jsou závislé na dostupnosti a mohou se lišit podle ročního období a
počtu rezervací. Ceny platí pro minimálně 10 osob. Všechny ceny jsou uvedeny včetně
DPH a servisního poplatku. V případě zvýšení zákonné sazby DPH budou ceny upraveny
odpovídajícím způsobem. Výše uvedené podmínky přestanou platit po vydání
jakéhokoli nového ceníku. Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny.
* Od 20 osob

S T RU ČN Ě A
PŘE H LE DN Ě
•
•
•
•
•
•
•
•

227 pokojů | 6 zasedacích místností
Velikost skupiny nejlépe do 40 hostů
K dispozici 50 placených parkovacích míst v podzemní garáži
Možnost nabíjení elektromobilů
Pentalounge otevřeno 24 hodin
Wi-Fi zdarma
Posilovna otevřená 24 hodin
V salonku biliár a hry

U M Í ST Ě N Í
•
•
•
•

Historické centrum 2 km
Letiště Václava Havla Praha (PRG) 16 km
Metro Křižíkova 0.2 km
Kongresové centrum 3,5 km

SETK ÁNÍ MYSLÍ

POKOJ V OBLACÍCH

Naším úkolem je pomáhat vám s tím, co děláte vy. Ať už jsou vaše
požadavky na setkání jakékoli, tým Penta je připraven postarat se
o jejich splnění. Ať už shromažďujete tým, připravujete konferenci
nebo pořádáte akci, budeme s vámi spolupracovat, aby vše proběhlo
tak, jak má. Na čem záleží vám, záleží i nám.

Na konci dne plného interakcí se vraťte do své osobní bubliny. Do
svého soukromého malého království, stylově navrženého tak,
aby maximalizovalo váš prostor. S velkou plochou obrazovkou,
prostorným stolem a rychlým připojením Wi-Fi. A to nejdůležitější:
s velkou pohodlnou postelí.

VZHŮ RU D O LŮ
N A VE Č E ŘI
Kvalitní vstup znamená kvalitní výstup a mimochodem, jaký byznys by běžel s prázdným
žaludkem? Ten náš určitě ne. A na jaké jídlo se můžete těšit? Rádi tomu říkáme „vysoce komfortní
kuchyně“. Tím máme na mysli, že mix místní klasiky a mezinárodních oblíbených jídel jsou pro
vás to správné: vaříme z čerstvých surovin a se spoustou lásky.

VŠ I CHNI PRAC UJÍ.
VŠ I CHNI S I HRA JÍ.
Srdcem každého našeho hotelu je salonek Pentalounge. Navrhli jsme ho
tak, aby odrážel různé potřeby našich hostů, přizpůsobí se vám. Ať už se
chcete najíst nebo napít, odpočinout si nebo si číst, zahrát si a být online,
salonek uspokojí každého.

CO JE
PENTA?
Zrodili jsme se v roce 1971 s jedinou vizí: spojit styl, podstatu a pohodlí a vytvořit hotel
jako žádný jiný. O padesát let později máme v Evropě a Asii více než 20 hotelů pod
značkou Penta. Naše prostory jsou více než jen místo, kde můžete složit hlavu, tvoří
ráz a jsou oslavou čtvrtí, do kterých patří. Nabízejí moderním dobrodruhům i obchodním cestujícím domov daleko od jejich vlastního domova. V srdci každého našeho
hotelu najdete Pentalounge - bar, kavárnu a hybridní recepci, obývací pokoj a místo,
kde je každý vítán.
Penta: Vítáme naše sousedy i dobrodruhy už od roku 1971.

P Ř E ČT Ě T E S I V Í C E

KONTAKT
info.prague@pentahotels.com
+420 222 332 800

pentahotels.com
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