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T he main aim
is to ensure that
you
enjoy every minu
te of your stay
ENDLESS EXPLORATION viennahouse.com
•

When a hotel becomes your house

Pilsen – home of the
famous beer
Pro objevování krás historického
centra Plzně je Vienna House
Easy ideálním výchozím bodem.
Hlavní nádraží je vzdáleno pouhých pár kroků, světoznámý pivovar Plzeňský Prazdroj se nachází
přímo naproti hotelu a za několik
minut chůze se dostanete do
centra města. Smart casual design a komfortně zařízené pokoje
spolu s nadčasovými konferen
čními prostory a fitness centrem
dodávají hotelu moderní vzhled
a příjemnou atmosféru.

HOTEL VE ZKRATCE

AT A GLANCE

•• 144 pokojů a apartmá

•• 144 rooms and suites

•• Restaurace a bar

•• Restaurant & Bar

•• Prosvětlené sály s celkovou
kapacitou až 400 osob

•• Flexible and light-filled
conference rooms for
up to 400 people

•• 24 hodinová recepce
•• Pokojová služba
The historic city of Pilsen is waiting
to be discovered, and the Vienna
House Easy is the ideal place to
start. The train station is virtually
on the doorstep, the world-famous
Pilsner Urquell brewery is directly
opposite, and from the hotel you
can take a stroll through the old
town. Smart casual design and
well-appointed rooms, together
with an events area and wellness
facilities, give the hotel a modern
and welcoming feel.

•• Taxi a bezpečnostní služba
•• Fitness studio a sauna
•• Bezplatná Wi-Fi
a mobilní concierge
•• Parkování v garáži či na
venkovním parkovišti
•• Přímo naproti světově
proslulému pivovaru Plzeňský
Prazdroj a pouhých pár kroků
od historického centra
•• Golfová hřiště v okolí
•• Online check out

•• 24h reception
•• Room service
•• Taxi and security service
•• Fitness studio and sauna
•• Free high-speed Wi-Fi
& mobile concierge
•• Underground parking spaces
as well as outside parking
•• Directly opposite the worldfamous Pilsner Urquell
brewery and within walking
distance of the old town
•• Golf courses nearby
•• Online check out
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SUPERIOR POKOJE

EXEKUTIVNÍ POKOJE

APARTMÁ

V kategorii Superior můžete očekávat elegantně zařízené pokoje
jak s manželskou postelí, tak oddělenými postelemi. Posaďte se
a užijte si trochu klidu, než začnete plánovat další objevování
historické Plzně.

Obzvláště firemní klientela ocení
nadstandardní služby v rámci přístupu do Executivního lounge ve
4. patře, kterými jsou například
sklenka na uvítanou, minerální
voda, možnost využití pozdního
check-out, vstup do fitness studia zdarma, venkovní parkování,
set na přípravu kávy a čaje a další
výhody.

Odpočiňte si v jednom z prostorných apartmá. Velkoryse pojatý
prostor s nadčasovým designem
je rozdělen na dvě části – obývací
a spací. Po celou dobu pobytu
můžete využívat výhody jako jsou
welcome drink, minerální voda
na pokoji, vstup do fitness centra
a budete mít přístup do Executivního lounge ve 4. patře.

SUPERIOR ROOMS

EXECUTIVE ROOMS

SUITES

In the Superior category you can
expect elegantly-appointed rooms
with either double or twin beds.
Just sit back and enjoy the peace
and quiet before planning your
next sightseeing tour in Pilsen.

Business travellers in particular
have come to appreciate the additional services on offer in the Executive rooms, such as welcome drink,
mineral water, late check-out, free
entrance to the fitness center, outside parking, coffee and tea facilities and much more.

Relax in the welcoming air-conditioned suites. Generously proportioned with modern and colourful
design, the suites are divided into
two areas – living and sleeping.
As a guest you will enjoy the additional services such as welcome
drink, complimentary mineral water, free entrance to the fitness
center and more.
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Sweet dreams
BEZBARIÉROVÉ POKOJE

ACCESSIBLE ROOMS

Bezbariérové pokoje nabízejí dostatek prostoru pro klienty s pohybovým omezením. Hosté zde
naleznou také plně uzpůsobenou
koupelnu. U nás si pobyt užijete
do posledního detailu.

The Disabled access rooms provide plenty of room for wheelchair
users. The bathroom is fitted with
the necessary hand grips and
a shower seat. So on your trip to
Pilsen nothing will stand in your
way.

VYBAVENÍ POKOJŮ

EQUIPMENT

•• Bezplatné Wi-Fi a mobilní
concierge

•• Free high-speed Wi-Fi
& mobile concierge

•• Telefon

•• Telephone

•• Televizor s plochou obrazovkou /
satelitní TV

•• Flatscreen TV / satellite TV

•• Minibar u Executivních pokojů
•• Trezor
•• Prostorné koupelny vybavené
sprchovým koutem, podlahovým vytápěním, vysoušečem
vlasů a hygienickými potřebami

•• Minibar in Executive rooms
•• Safe
•• Spacious bathrooms with
shower, underfloor heating, hairdryer and complementary toiletries
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SUNLIGHT GRILL

SUNLIGHT GRILL

Ať už máte pracovní den nebo připravujete na poznávání historické
Plzně, snídaně v Sunlight Grill ve
Vienna House Easy v Plzni je připravena právě pro vás.

Whether you‘re having a day full
of meetings or preparing for a day
sightseeing in Pilsen start your
day with the outstanding breakfast at Sunlight grill restaurant at
Vienna House Easy.

Těšit se můžete na vydatný snídaňový bufet ve stylu pekárny
z čerstvých a lahodných regionálních potravin, je k dispozici sladká
i slaná verze ... volba je jen a jen
na vás.

The buffet serves up a tempting
range of regional foods in the
bakery style. Fresh and local products, sweet and savoury items...
the choice is yours.
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Enjoy the good tastes
BAR

BAR

Občerstvit se můžete ve stylovém
baru s krbem, který je ideálním
místem pro zakončení dne
v uvolněné a příjemné atmosféře
se sklenkou vína, piva nebo
s osvěžujícím kotktejlem.

Enjoy some refreshment in
the stylish Bar with its inviting
open fireplace. Settle down with
a freshly draft beer, glass of wine
or classic cocktail for the perfect
end to the day.

Pochutnat si můžete na street
foodových specialitách a k dispozici je i výběr výtečných snacků.

Try the delicious street food menu
or the tasteful selection of the
snacks.
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Komfortní. V centru města. Rozlehlé prostory, svěží barvy, nejmodernější audiovizuální vybavení
– to vše vytváří ideální podmínky
pro uspořádání vaší akce. Hotel
nabízí 7 sálů s kapacitou až 400
osob. Čtyři z nich mohou být propojeny do jednoho sálu pro 350
osob. Pokud budete mít nějaké
dotazy nebo byste rádi získali více
informací o možnosti zajištění
vaší akce, zeptejte se prosím našeho eventového týmu.

Pokud se budete chtít krátce protáhnout v době oběda nebo se
projít za večerní zábavou, využijte
blízkosti centra nebo polohy přímo
naproti světoznámému pivovaru
Plzeňský Prazdroj.

Hold your
meeting in
the heart
of Pilsen

Central. Comfortable. Soothing
colours emanate warmth and
a sense of solidity – creating the
ideal atmosphere for your business meeting. The hotel offers
7 conference rooms for up to
400 people. 4 of these rooms can
be joined together to make a large
ballroom for up to 350 people. If
you have any questions or would
like more information about planning your meeting or event, just
ask the events team.

If you need to stretch your legs
at lunchtime or fancy an evening
stroll, the hotel is centrally located
opposite the famous Pilsner Urquell brewery.
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KONFERENČNÍ
PROSTORY FAKTA
A ČÍSLA

KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI
CONFERENCE ROOMS
OPAL A

85

45

30

36

70

50

•• 7 konferenčních místností
s denním světlem a kapacitou
až 400 osob

OPAL B

85

45

30

40

70

50

OPAL C

85

45

30

40

70

50

OPAL D

70

45

30

40

70

50

•• Konferenční prostory o celkové
rozloze 386 m²

OPAL ABCD

350

180

120

160

280

192

• Prostorné předsálí s denním
světlem
•• Bezplatné Wi-Fi a mobilní concierge
•• 85 parkovacích míst – v garáži
či na venkovním parkovišti

SMARAGD

34

22

20

24

40

–

SAFIR

20

10

10

10

–

–

TOPAZ

150

10

10

10

–

–

Restaurace / Restaurant

–

–

–

–

–

–

Terasa / Terrace

–

–

–

–

30

–

1. Stock / 1st floor

CONFERENCE FACTS
& FIGURES
•• 7 meeting rooms with daylight holding up to 400 pers.
•• 386 m² conference
and events area
•• Generously-sized foyer
•• Free high-speed Wi-Fi
and mobile concierge
•• 85 parking spaces – indoor
and outdoor
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