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PENTAHOTEL
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.

penta k vašim službám

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.

k vašemu pokoji

KATEGORIE 
pokoj penta 
pokoj penta plus

POKOJE 
183 
44

PLOCHA (m2) 
21-26 
31-38

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


