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CONTACTPENTAFACTS PRAGUE
227 pokojů / 227 rooms
6 konferenčních místností / pro 200 osob / 6 conference rooms / 200 people
Parkovací stání až pro 51 aut / 51 parking spaces
pentalounge otevřena 24 h / pentalounge open 24 h
K dispozici Free a Premium WIFI / free and premium WIFI available
Gym
Satelitní TV zdarma / free Pay-TV
Biliár a nejnovější herní konzole zdarma /  
free billiards & latest game console

LOCATION
Letiště Václava Havla Praha 16 km /  
Václav Havel Airport Prague 16 km (PRG)
Hlavní nádraží 3 km / central station 3 km
Historické centrum 2 km / Historical city centre 2 km

Uvedené ceny se odvíjejí podle dostupnosti a mohou se 
lišit v závislosti na ročním období a počtu rezervací. Sazby 
platí při minimálním počtu 10 osob. Všechny uvedené 
ceny jsou včetně DPH a manipulačních poplatků. Dojde-
li ke zvýšení zákonem stanovené DPH, budou ceny podle 
toho upraveny. Po vydání nového ceníku přestanou výše 
uvedené podmínky platit. Ke změnám může dojít bez před-
chozího upozornění.

* Od 20 osob

The prices listed are subject to availability, and may vary 
depending on the time of year and number of bookings. 
Rates are applicable to a minimum of 10 persons. All prices 
listed include VAT and a service charge. In the event of a 
rise in the statutory VAT rate, the prices will be adjusted 
accordingly. The above-mentioned conditions will cease to 
apply following the issue of any new price list. Subject to 
change without notice.

* From 20 persons

LIFE IS TOO 

FOR BORING 
MEETINGS

SHORT

LET’S DO BUSINESS 
It’s our business to make your business offsite run perfectly. 
No other meeting has exactly your requirements, and no other 
venue will match them like penta. We take it personally.

DAY DELEGATE PACKAGE “PENTA” FROM 42 EURO
- Main meeting room rental 
- Relaxing morning break 
- Quick-Lunch 
- Relaxing afternoon break 
- Equipment (conference kit, flipchart, pinboard, notepads & pencils, screen) 
- Unlimited mineral water in the main meeting room and during lunch 

DAY DELEGATE PACKAGE “PENTA PLUS” FROM 52 EURO
- Main meeting room rental 
- Relaxing morning break 
- 3 course lunch menu or lunch buffet* with 3 main courses available 
- Relaxing afternoon break 
- Equipment (conference kit, flipchart, pinboard, notepads & pencils, screen) 
- Unlimited mineral water and fruit juices in the main meeting room and during lunch 
- Unlimited soft drinks during lunch and breaks 
- LCD projector 
- Laser pointer 

POJĎME UZAVŘÍT OBCHOD
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“ OD 42 EURO
- pronájem hlavní konferenční místnosti
- dopolední přestávka na občerstvení
- rychlý oběd
- odpolední přestávka na občerstvení
- vybavení (konferenční sada, flipchart, nástěnka, bloky a tužky, plátno)
- neomezené množství minerální vody v hlavní konferenční místnosti a během oběda

DENNÍ BALÍČEK DELEGÁTA „PENTA PLUS“ OD 52  EURO
- pronájem hlavní konferenční místnosti
- dopolední přestávka na občerstvení
- tříchodové obědové menu nebo obědový buffet* se třemi hlavními chody
- odpolední přestávka na občerstvení
- vybavení (konferenční sada, flipchart, nástěnka, bloky a tužky, plátno)
- neomezené množství minerální vody a džusů v hlavní konferenční místnosti a během oběda
- neomezené množství nealkoholických nápojů během oběda a přestávek
- LCD projektor
- laserové ukazovátko

DÍKY ČEMU JE PRAHA TAK SKVĚLÉ 
MÍSTO PRO BUSINESS?
Samozřejmě díky týmu penta. Vaše akce bereme naprosto vážně. Přesto vás uvítáme srdečně a s 
úsměvem. V našich šesti konferenčních místnostech, které pojmou 70 i více osob, najdete pouze prvotřídní 
techniku a zařízení. Proberte to s námi už dnes. 

WHAT MAKES PRAGUE BRILLIANT FOR BUSINESS?
Team penta, of course. We’ll take your event extremely seriously, and still deliver a warm and smiling 
welcome. You’ll find only first-class tech and facilities in our six meeting rooms, catering to groups of 70+ 
people. Talk to us today. 

PENTAHOTEL



u-shape banquet theatre classroom boardroom
P 1 (34,00 m2) 15 16 32 18 18 
P 2 (34,00 m2) 15 16 32 18 18 
P 3 (31,00 m2) 21 16 28 18 24 

P 4 (63,00 m2) 30 48 74 57 36 
P 5 (53,00 m2) 30 40 54 42 36 
P 6 (51,00 m2) 24 32 48 33 30 

P 2
(6x6)

P 1
(6x6)

P 3
(4,8x6,5)

P 5
(6x10)

P 6
(7,5x7)

P 4
(6x11)
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APRÈS BUSINESS…
You are our guest. We think about your comfort a great deal more than you’d imagine.
If you know our pentalounge, you know we mean it. Style and relaxation have never 
collided so elegantly. Go ahead, unwind. Utterly.

WORK, PLAY, COMPETE
We’re good at blurring the lines between business and leisure. Call it 
a penta philosophy: add relaxation to work and a little tension to fun. It 
makes for great results.

SPACE TRAVELLERS 
A room of one’s own. Complimentary Pay-TV, large flatscreen, free and premium 
WIFI… all in your own designer-styled room by Matteo Thun. That, dear guest, is 
unwinding the penta way.

OF COURSE WE MAKE SURE 
IT’S YOUR PERFECT EVENT - 
IT’S OURS TOO.

APPETITE FOR EXCELLENCE
Quality input means quality output, and what business runs 
on an empty stomach? We certainly don’t. That’s why we use 
quality ingredients, like the prime graded USDA beef in our 
burgers and steaks. We don’t think you want less.

CHUŤ NA PRVOTŘÍDNÍ KVALITU
Kvalitní vstup znamená kvalitní výstup. Cožpak jde dělat 
business s prázdným žaludkem? U nás určitě ne. Proto 
při přípravě našich burgerů a steaků používáme kvalitní 
ingredience, například prvotřídní hovězí s certifikátem USDA. 
Ani nás nenapadlo, že byste žádali míň.

PO PRÁCI…
Jste naším hostem. Vaše pohodlí nám leží na srdci víc, než si dokážete představit.
Pokud znáte naši pentalounge, pak víte, o čem mluvíme. Ještě nikdy se relaxace a styl 
nestřetávaly tak vkusně. Tak do toho – uvolněte se. Úplně.

PRÁCE, HRY, SOUTĚŽE
Skvěle dokážeme stírat hranice mezi prací a volným časem. Je to filosofie penta: při 
práci relaxovat a k zábavě přidat trochu napětí. Přináší to úžasné výsledky.

SPACE TRAVELLERS
Naprosto unikátní místnost. Bezplatná PayTV, velká plochá obrazovka, bezplatná a 
premium WIFI… To vše ve Vaší vlastní místnosti s designem od Mattea Thuna. To je, 
milý hoste, relaxace značky penta.

SAMOZŘEJMĚ SE POSTARÁME,
ABY VAŠE AKCE DOPADLA 
SKVĚLE - JE TO I NAŠE AKCE.


