PENTAHOTEL
PRAGUE

good to know
The usual isn’t for you. We understand. You don’t want to just skate on the surface.
Which makes pentahotel Prague a superb venue to soak up the contrast of ultramodern hotel chic in a true city of culture and history. Of course there are one or
two European cities that can rival Prague for classical architecture, design and
beauty. But it’s very rare that you’ll witness a genuinely cool design in your hotel,
matched by such a relaxed and friendly helpfulness from the staff. That’s the
penta way however. A 227-room concept over seven floors, pentahotel is like no
hotel you’ve experienced elsewhere. Invite yourself along and see.

go to your room!
CATEGORIES
penta room
penta plus room
penta player pad
penta family rooms

penta at your service
ROOMS
181
28
4
14

AREA (m2)
21–26
31–46
31–53
38–46

The hotel has laundry service, food service is of course available
24/7 and you have a choice of free and premium WIFI. If you’re
driving, we’ve got parking for 51 vehicles. Need to sweat? You can
work out in our high-spec fitness room.

We’ve got 227 spacious guest rooms (also some smoking rooms),
all with hairdryer and full set of chic toiletries. Kick back and
enjoy free WIFI access to the internet, with on-demand pay TV
for your premium sports and movie channels. Want to chill out or
raise the temperature?

let’s get down to business
Our six meeting rooms are perfect for that quick on-the-road
meeting or boardroom conference. We can accommodate 70
people easily, and you‘ll find all the high-tech spec you need to
help things go without a hitch. And for anything else you need,
team penta Prague is here to help.

eat, drink and be penta
Whether for work or play, your room is your castle and we’ll treat
you royally. Starting with our (far-from-standard) standard double
rooms, there is one more penta format offering more - we offer
penta plus rooms. Ask for details...

Shoot to chill in the pentalounge. It’s the heart of the hotel:
billiard table, latest game console, 24 hour bar, the best steaks
and cocktail combos in town.
Was there something else? Oh yes, the tunes. It’s all good.

RESERVATIONS
For reservations, please contact your travel professional, the hotel directly on +420 222 332 800 or visit www.pentahotels.com

Sokolovská 112 · CZ-18600 Prague · T: +420 222 332 800 · F: +420 224 812 681 · www.pentahotels.com
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co je dobré vědět
Máme pro vás něco neobyčejného. Pochopitelně. Nestojíte jen o pozlátko. Ano,
pentahotel Praha je jedinečným místem, kde můžete vstřebávat protiklad mezi
ultramoderním hotelem a skutečným městem kultury a historie. Pravda, v Evropě
je pár měst, která mohou Praze konkurovat, pokud jde o klasickou architekturu,
design a krásu. Ale jen velmi zřídka zažijete vskutku úžasný design hotelu
umocněný o vstřícnost pohodového a přátelského personálu. A právě touto cestou
se penta ubírá. Se svou koncepcí 227 pokojů rozmístěných na sedmi podlažích
nemá pentahotel srovnání s ničím, co jste dosud zažili. Nechte se nalákat a uvidíte.

k vašemu pokoji
KATEGORIE
penta room
penta plus room
penta player pad
penta family rooms

penta k vašim službám
POKOJE
181
28
4
14

PLOCHA (m2)
21–26
31–46
31–53
38–46

Hotel má službu praní prádla, k dispozici je samozřejmě
nepřetržitá nabídka jídla a poskytujeme možnost bezplatné a
prémiové WIFI. Pokud přijedete autem, máme parkovací místa
pro 51 vozidel. Potřebujete se trochu zapotit? Můžete si zacvičit v
našem špičkovém fitness.

Pro hosty máme k dispozici 227 prostorných pokojů (včetně několika
kuřáckých), ve všech najdete vysoušeč vlasů a kompletní sadu
stylových toaletních potřeb. Udělejte si pohodu a užijte si bezplatný
WIFI přístup k internetu. Na vyžádání můžete mít placenou TV ke
sledování sledování svých prémiových sportovních a filmových
kanálů. Chcete se zchladit nebo zahřát?

něco pro business
Dokonalé řešení pro narychlo zorganizované schůzky nebo
konference na cestách představuje našich šest konferenčních
místností. Bez problémů dokážeme pojmout i 70 osob. Určitě
oceníte všechny ty špičkové vymoženosti, díky nimž celá akce
proběhne naprosto hladce. A budete-li potřebovat cokoli jiného,
tým penta Praha je tu pro Vás.

Váš pokoj, ať už v něm pracujete, nebo relaxujete, je Váš hrad a my
se o Vás postaráme vskutku královsky. Vedle našich standardních
dvoulůžkových pokojů (které ovšem daleko převyšují standard)
nabízíme další formát penta, který poskytuje mnohem víc pokoje penta plus. Zeptejte se na podrobnosti…

jezte, pijte a užijte si penta
Oddejte se hráčské vášni v pentalounge. Je srdcem našeho
hotelu: najdete zde biliár, nejnovější herní konzoli, non-stop bar a
dostanete zde nejchutnější steak n´ burger a nejlepší koktejly ve
městě. Ještě něco? Jistě, hudba. Všechno je fantastické.

REZERVACE
Pro rezervaci kontaktujte buď svou cestovní kancelář, nebo přímo hotel na čísle +420 222 332 800 nebo navštivte stránky www.pentahotels.com
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