Clarion Hotel
Prague City ****

Konferenční nabídka

Popis hotelu:
Clarion Hotel Prague City si vyberete pro svoje pracovní i soukromé cesty.
Po načerpání sil v příjemně zařízeném pokoji a po bohaté snídani vyjdete z hotelu
a ocitnete se v srdci hlavního města. Vše, co potřebujete, máte na dosah.

Proč právě náš hotel?
▪ Prověřený standard značky Clarion
▪ Ideální poloha v centru Prahy se skvělou dopravní dostupností
▪ Variabilní kongresové prostory s moderním vybavením

Poloha hotelu
Clarion Hotel Prague City se nachází v historické budově v centru Prahy.
Zastávku tramvaje I. P. Pavlova a stejnojmennou stanici metra C máte jen
1 minutu od vchodu do hotelu. Pokud míříte na Václavské náměstí, stačí jen
10 minut chůze a okouzlí vás krása Národního muzea v jeho horní části.

Pokoje a vybavení
Pokoje:
•

64 komfortních klimatizovaných dvoulůžkových pokojů

•

5 pokojů s přistýlkou

•

1 bezbariérový pokoj

•

K dispozici jsou také vzájemně propojitelné pokoje

Vybavení pokojů:
•

Koupelna s vanou, WC a fénem

•
•
•

Příslušenství na přípravu čaje a kávy
Minibar
Klimatizace

•

Trezor

•

Žehlicí potřeby

•

Topení

•

Ventilátor

•

Psací stůl

•

Posezení

•

Telefon

•

Satelitní programy

•

Rádio

•

Placené programy

•

TV s plochou obrazovkou

•

Kabelové programy

•

Služba buzení/Budík

•

Hotelové služby
•

Služby recepce 24/7

•

Pokojová služba

•

Taxi a transfery

•

Úschovna zavazadel

•

Sekretářské služby

•

Květinová služba

•

Praní a žehlení prádla

•

Wi-Fi zdarma

•

Lobby bar

•

Směnárna

•

Concierge

Konferenční prostory

▪ Konferenční salonek až pro 40 hostů využijete pro semináře, workshopy,
rodinné oslavy a další setkání. Když k němu navíc přidáte i prostor foyer,
získáte prostor pro dalších 80 hostů.
▪ Salonek má velká okna směrem na Tylovo náměstí, díky čemuž budete mít
dostatek denního světla. Pokud potřebujete pro své setkání příšeří,
zatemňovací závěsy vám ho zaručí.

Konferenční prostory

Celková
plocha

Délka x šířka

m²

m

Divadlo

Škola

Tabule

U-Shape

Koktejl

Banket

Salónek

130

6,2 x 7,8

40

30

18

18

60

32

Salónek
+ foyer

48

4,7 – 8 x 20,4

-

-

-

-

100

32

Prostor

Prostor

Půl den (max. 4 hod.)

Celý den (max. 8 hod.)

1 hodina

Salónek

Od 4 000 Kč

Od 6 500 Kč

700 Kč

Salónek
+ foyer

14:00 – 18:00
Od 7 500 Kč

-

1 500 Kč

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH, přípravy a úklidu prostor. Pronájem / 1 hod. se počítá z každé
započaté hodiny.

Ceny pronájmu AV
techniky

Dataprojektor

1 500 Kč

Flip chart + blok + fixy

450 Kč

Bezdrátový mikrofon

720 Kč

Kopírování / skenování

2 Kč / strana

Plátno 1.5 x 1.5 m

650 Kč

Bílá tabule (včetně fix)

500 Kč

Video kamera

650 Kč

Pódium

900 Kč

Notebook

1 000 Kč

Řečnický pult

600 Kč

Přepínač prezentací s
laserovým ukazovátkem

100 Kč

Ozvučení

2 500 Kč

TV (70 cm)

650 Kč

Internetové připojení

Zdarma

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH / 1 hod. se počítá z každé započaté hodiny.

Kávové přestávky

Káva, čaj, minerální voda

100 Kč

Káva, čaj, minerální voda, 2 druhy džusů

120 Kč

Káva, čaj, minerální voda, 2 ks sladké pečivo

140 Kč

Káva, čaj, minerální voda, 2 ks sladké pečivo, ovoce

160 Kč

Káva, čaj, minerální voda, 1 ks sladké pečivo, 1 ks chlebíček

180 Kč

Káva, čaj, minerální voda, 2 druhy džusů, 2 ks mini bageta

200 Kč

Káva, čaj, minerální voda, 2 druhy džusů, ovoce, 1 ks sladké pečivo,
1 ks chlebíček

250 Kč

Káva, čaj, minerální voda, 2 druhy džusů, ovoce, 2 ks minidezerty,
2 ks minibageta

280 Kč

Káva, čaj, minerální voda, 2 druhy džusů, mísa se sýry a uzeninami,
variace bílého a celozrnného pečiva, 2 ks minidezerty

400 Kč

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH, na jednu osobu.

Nápoje a stravování
Káva / čaj

60 Kč / kus

Minerální voda 0,33l

60 Kč / kus

Nealkoholický nápoj 0,2l

50 Kč / kus

Pivo nealkoholické 0,33l

60 Kč / kus

Víno bílé či červené 0,15l

95 Kč / kus

Sekt 0,15l

80 Kč / kus

Sladké pečivo (2ks na osobu)

80 Kč / osoba

Mini bageta se sýrem a čerstvou zeleninou

60 Kč / kus

Mini bageta se šunkou a čerstvou zeleninou

60 Kč / kus

Sezónní ovoce 200 g

70 Kč / osoba

Tříchodové menu

od 300 Kč / osoba

Bufet (od 15 osob)

od 450 Kč / osoba

Kontakt

Clarion Hotel Prague City****
Tylovo náměstí 15/3, 120 00 Praha 2, Česká
republika
Tel.: +420 221 995 955, fax: +420 221 995 995
e-mail: info.clhpc@clarion-hotels.cz,
ClarionHotelPragueCity.com

