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•

When a hotel becomes your house

Dynamic and relaxed in
Prague’s trendy district
Charakteristickým znakem angelo
by Vienna House je jeho výrazné
barevné schéma kombinované
s orientálními prvky. Z pokojů vyzařuje smysl pro styl a osobitý
přístup, který se dále odráží jak
v široké nabídce kulinářských specialit, tak ve stylovém Jazz Baru.
Moderní městská část Smíchov,
rovněž označována jako Anděl, je
v dosahu nejzajímavějších míst
a historických částí Prahy.

The hallmark of the angelo by
Vienna House is its luminous colour
scheme combined with Far Eastern
furnishings. The rooms also represent a sense of style and the hotel‘s
distinctive approach that is reflected
in the wide variety of its culinary offerings and the stylish Jazz Bar. The
trendy Smíchov district, referred to
as Anděl („Angel“), is within easy
reach of the most interesting places
and a great deal of culture.

STRUČNÝ PŘEHLED
•• 163 klimatizovaných pokojů
•• 5 apartmánů s terasou
a výhledem na Prahu
•• Restaurace a bar
•• 5 konferenčních sálů s denním
světlem až pro 478 lidí
•• Recepce 24 hodin denně
•• Fitness studio a sauna je
k dispozici ve vedlejším hotelu
Vienna House Andel‘s Prague
•• Bezplatná vysokorychlostní
WiFi & mobile concierge
•• Podzemní garážová stání
•• Situovaný v moderní čtvrti
Smíchov, v dosahu nejzajímavějších památek města
•• Domácí mazlíčci vítáni

AT A GLANCE
•• 163 air conditioned rooms

ZŮSTAŇTE V KONDICI
I V PRAZE

STAYING FIT IN PRAGUE

Chcete-li zůstat ve formě i během
svého pobytu, můžete využít služeb Synergy Club v sousedním
Vienna House Andel‘s Prague.
Vstup do fitness je pro všechny
hotelové hosty zdarma.

If you want to stay in shape during
your visit, you can use the Synergy
Club in the Vienna House Andel’s
Prague. All hotel guests have free
access to the fitness centre.

Ať už jste přijeli na služební cestu
nebo na výlet, den strávený v Praze
může být vyčerpávající. Relaxujte
v saunách nebo ve vířivce. Vstup
do wellness je zdarma pro hosty
ubytované na exekutivních pokojích jako součást exkluzivních výhod a služeb.

Whether you are on business trip
or if you are touring the city, a day
spent in Prague can be tiring. You
can relax in the saunas or in the
whirlpool. Wellness Centre is free
of charge for guests in Executive
Rooms, one of their many exclusive benefits and services.

•• 5 suites with terraces
& a view overlooking Prague
•• Restaurant & bar
•• 5 light-filled conference
rooms for up to 478 people
•• 24 h reception
•• Fitness studio & sauna
available in adjacent hotel
Vienna House Andel’s Prague
•• Free high-speed WiFi
& mobile concierge
•• Underground parking spaces
•• Located in the trendy Smíchov
district, close to the most
interesting places in the city.
•• Pets friendly

angelo by Vienna House Prague • Radlická 1g, 150 00 Prague, Czech Republic
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POKOJE SUPERIOR

EXEKUTIVNÍ POKOJE

POKOJE SUITES

Všechny pokoje v angelo by Vienna
House Prague vynikají svým barevným designem. Korálově červená,
žlutá, bílá a černá jsou barvy, které
převládají v nadstandardně vybavených pokojích a koupelnách. Celý
hotelový koncept je kombinací čistých linií a struktur. Dvojlůžkové pokoje jsou s možností manželských
nebo oddělených postelí.

Aby byl váš pobyt ještě pohodovější, můžete si jako host v jednom z exekutivních pokojů užívat
kromě 25 m² prostoru a úžasného
výhledu na město také dalších
výhod. Nadstandardně vybavené
pokoje si oblíbili zejména hosté
během jejich služebních cest.
Vychutnejte si nápoj na uvítanou
a možnost přípravy kávy a čaje.

Užijte si pozoruhodný výhled na
stověžatou Prahu z vaší vlastní
terasy. Barevný design pokojů
vám navodí příjemnou atmosféru
k relaxaci po dni plném zážitků
v hlavním městě České republiky.
Odpočinout si můžete také v samostatném obývacím pokoji s exkluzivním nábytkem.

SUPERIOR ROOMS

EXECUTIVE ROOMS

SUITES

All of the rooms in the angelo by
Vienna House Prague feature the
colourful design. Coral red, yellow,
white and black are the colours
that predominate in the amply proportioned rooms and bathrooms.
The concept is combined with
clean lines and structures. The
hotel also offers a Superior Double
room with a twin bed option.

As a guest in one of the 25 m²
Executive rooms, in addition to
a magnificent view overlooking
the city, you benefit from lots of
additional options and features
to make your stay even more relaxed. The state-of-the-art rooms
are especially popular with business travellers. Enjoy a welcome
drink and coffee and tea making
facilites.

Enjoy a spectacular view over
the Golden City of Prague from
your own terrace – true highlight of
the large Junior and Senior suites.
The colourful design of the rooms
will provide you with everything you
may need after an eventful day in
the Czech capital. You can relax in
the separate living room enjoying
the exclusive furnishings.
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Sweet dreams
BEZBARIÉROVÝ POKOJ
V bezbariérovém pokoji kategorie
Superior vás přivítá výrazný design se standardně velkou postelí
(jednolůžkový pokoj). Pokoj je bezbariérově upraven a velmi účelně
vybaven.

VYBAVENÍ
•• Židle a stůl
•• Klimatizace
•• Bezplatná vysokorychlostní
WiFi & mobile concierge
•• Satelitní TV/DVD přehrávač

ACCESSIBLE ROOM

•• Minibar

Bright and bold design greets you
in the disabled-access room in the
Superior category with a standard
bed (single bedroom). The room
is adjusted for the requirements
of guests in wheelchairs and are
well equipped with high-quality
features.

•• Trezor
•• Možnost přípravy kávy a čaje
•• Koupelna s WC, sprchou/vanou
a podlahové vytápění
•• Vysoušeč vlasů a kosmetické
potřeby

EQUIPMENT
•• Chair & desk
•• Air conditioning
•• Free high-speed WiFi
& mobile concierge
•• Satellite TV/DVD-Player
•• Minibar
•• Safe
•• Coffee & tea making facilities
•• Bath with WC, shower/bathtub
& underfloor heating
•• Hairdryer & amenities
angelo by Vienna House Prague • Radlická 1g, 150 00 Prague, Czech Republic
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RESTAURACE SUNLIGHT
Začněte svůj den ve stověžaté
Praze bohatou a zdravou snídaní
formou bufetu. Čerstvé a místní
produkty vám dodají energii, kterou jistě oceníte při objevování
dechberoucí historie Prahy a jejích
památek.

RESTAURANT SUNLIGHT
Start your day in the Golden
City with a rich and healthy buffet breakfast. The fresh and local products will give you energy
needed for all of your exploring
and sightseeing in Prague.
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Enjoy the good tastes

JAZZ BAR

JAZZ BAR

Není lepší místo, kde můžete
v klidu posedět u krbu s útulným
ohněm a přečíst si třeba něco od
Kafky. Náš přátelský personál vás
ochotně seznámí s nabídkou Jazz
Bar menu a se skvělými nápoji.
V létě je také otevřena letní terasa.

There‘s no better place to be, and
when a cosy fire is blazing in the
fireplace you may even choose
to sit back and read some Kafka.
The creative culinary staff attends
to your creature comforts with
a Jazz Bar menu accompanied
with great local drinks. The terrace
comes into life in the summer.

angelo by Vienna House Prague • Radlická 1g, 150 00 Prague, Czech Republic
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Flexible and central. Hold your
meeting right in the modern
business centre of Prague. The
Anděl district has excellent public
transport connections, with the
underground station only a few
steps away. The angelo by Vienna
House Prague features 5 conference rooms covering 394 m². Do
you have a big event coming up?
In combination with the adjacent
hotel 20 conference rooms are
available for you. You can even
use the neighbouring cinema.

Jsme flexibilní a uprostřed dění. Domluvte si schůzku přímo v moderní
obchodní části Prahy. Městská
čtvrť Anděl má vynikající dopravní
spojení a metro je jen pár kroků. Hotel angelo by Vienna House Prague
nabízí 5 konferenčních místností
s celkovou rozlohou 394 m². Plánujete velkou akci? V kombinaci s
konferenčními sály přilehlého Vienna House Andel’s Prague je vám
k dispozici celkem 20 konferenčních sálů. Můžete dokonce využít
i prostory sousedního kina.

Náš tip: Praha je jednou z kongresových velmocí Evropy. Neváhejte
se s poptávkou obracet na naše
eventové oddělení, které je připraveno nabídnout nezapomenutelné
služební cesty. Pokud uvažujete
o něčem speciálním, s radostí pro
vás a vaše kolegy zorganizujeme
lekce přípravy sushi. Naučte se
vše, co potřebujete vědět o umění
přípravy této tradiční japonské delikatesy přímo u nás v hotelu.

A little tip: The conference centre
in Prague is among the largest in
all of Europe. Contact the Events
team for an individual quotation
for your business trip. If you‘re
thinking of something different for
your social programme, the convention team would be pleased to
organise a sushi workshop for you
and your colleagues. Find out all
you need to know about the master-crafted Japanese trend right in
the hotel.
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KONFERENCE V ČÍSLECH
A FAKTECH

KONFERENČNÍ MÍSTNOST
CONFERENCE ROOMS

m2

Moldavite A

75

78

48

32

48

80

40

Moldavite B

72

78

48

32

48

80

40

•• 394 m² konferenčních prostor
s pohyblivými stěnami

Moldavite A + B

148

195

120

56

108

160

80

Onyx A

78

68

45

32

48

80

40

•• Prostorné foyer

Onyx B

76

64

36

33

48

80

40

•• Bezplatná vysokorychlostní
WiFi a mobilní concierge

Onyx A + B

154

172

105

44

72

160

80

Onyx A + B + Foyer

214

253

173

253

-

180

104

Ballroom (whole area)

362

-

-

-

-

200

184

•• 5 konferenčních sálů až
pro 478 osob

•• 19 podzemních parkovacích
míst

Onyx A
(78 m2)

Onyx B
(76 m2)

Foyer

Moldavite A
(72 m2)

CONFERENCE FACTS
& FIGURES
•• 5 conference rooms for
up to 478 people

Moldavite B
(75 m2)

•• 394 m² conference &
event area with movable walls
•• Spacious foyer
•• Free high-speed WiFi
and mobile concierge

EG / G

•• 19 underground parking spaces
angelo by Vienna House Prague • Radlická 1g, 150 00 Prague, Czech Republic
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