
• Sleep • Eat • Meet •

Město vidí
m veliké

, jehož 

sláva hv
ězd se 

bude dot
ýkat.

I see a g
reat city

 whose 

fame rea
ches to 

the stars
.

– kněžna
 Libuše

 / Princes
s Libuš

e

ENDLESS EXPLORATION • viennahouse.com

When a hotel becomes your house



Vienna House Andel’s Prague • Stroupežnického 21, 150 00 Prague, Czech Republic
E: info.andels-prague@viennahouse.com • T: +420 296 889 688 • viennahouse.com

Passionate about design 
and hospitality

 • 231 designových pokojů, 8 suitů 
a 51 apartmánů

 • Apartmány nejen pro delší pobyty

 • Restaurace a hotelový bar

 • 12 konferenčních místností pro 
max. počet 554 osob

 • Restaurace s posuvnými  
stěnami pro 220 lidí  
a velkorysé foyer

 • VIP prostor v přilehlém skleně-
ném salonku Crystal

 • Wellness a fitness

 • Recepce 24 hodin denně

 • Bezplatné vysokorychlostní WiFi 
a mobilní concierge

 • Podzemní parkoviště

 • 231 designer rooms, 8 suites  
& 51 apartments

 • Long-stay apartments

 • Restaurant & hotel bar

 • 12 conference rooms 
for up to 554 people 

 • Restaurant with movable 
walls for 220 people and 
a spacious foyer

 • VIP area in the glass-
enclosed Crystal Room 

 • Spa & fitness facilities

 • 24h reception

 • Free high-speed WiFi 
& mobile concierge

 • Underground parking

Hotel se nachází v populární čtvrti 
hlavního města – Anděl. Vienna 
House Andel‘s Prague je syno-
nymem designu, moderní archi-
tektury a vřelého přivítání. Svojí 
lokalitou je vhodný nejen pro slu-
žební cesty, ale také pro turistické 
pobyty. Hotel a přilehlý apartmá-
nový komplex je v těsné blízkosti 
nepřeberného množství obchodů 
i restaurací. Historická část města 
je na dosah.

SPA & WELLNESS
Dobijte si v Praze energii a za-
cvičte si ve fitness studiu Synergy 
Club, nebo si odpočiňte v sauně či 
vířivce.

Located in the popular Anděl 
district of the Czech capital, the 
Vienna House Andel’s Prague 
stands for design, modern archi-
tecture and a warm welcome. Ide-
ally suited for business travellers 
and holiday makers alike, both the 
hotel itself and the adjacent apart-
ment complex are surrounded by 
numerous shops and restaurants, 
and the old town is within easy 
reach.

SPA & WELLNESS
Work out in the fitness studio Syn-
ergy Club Smíchov or recharge the 
batteries in the wellness area with 
sauna and jacuzzi.
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Základem hotelového pokoje typu 
Superior jsou světlé barvy a ele-
gantní vybavení. Jsou ideální jak 
pro služební cesty, tak pro turisty 
přijíždějící za poznáním. Stylové 
pokoje Superior jsou k dispozici 
s manželskou postelí nebo dvěma 
oddělenými lůžky. 

POKOJE SUPERIOR

Prostorné pokoje na exekutiv-
ním patře, které získaly mnohá 
ocenění za design, nabízí řadu 
vylepšení. Jako host ubytovaný 
na tomto pokoji máte přístup do 
Exekutivního hubu. Exekutivní po-
koj je ideální základnou pro vaši 
návštěvu ve stověžaté Praze.

POKOJE EXECUTIVE
Čtyři prostorné pokoje Junior 
Suite mají k dispozici oddělenou 
obývací část, ložnici a šatnu. Dva 
z těchto pokojů jsou provedeny 
bezbariérově. Užijte si větší pro-
stor a vyzkoušejte jeden z našich 
pokojů Senior Suite. Bude vám 
k dispozici nejen oddělená ložnice 
a obývací prostor, ale rovněž sou-
kromá konferenční místnost až 
pro šest osob.

SUITY

Naše elegantní a velkoryse řešená 
studia vám nabízí oddělenou obý-
vací část, ložnici a samozřejmě 
koupelnu i kuchyňský kout. Pokud 
plánujete delší pobyt v Praze, je 22 
našich studií ideální volbou.

STUDIA

Light colours and elegant furnish-
ings are the order of the day in the 
hotel‘s Superior rooms. Ideal for 
both business and leisure travel-
lers, these stylish and welcoming 
rooms come with double or twin 
beds.

SUPERIOR ROOMS

The spacious rooms on the Execu-
tive floor, which have won numerous 
awards for their design, come with 
an array of refinements. As an Ex-
ecutive guest, you also have access 
to the Executive hub with exclusive 
refreshments including tea and cof-
fee. All in all, the perfect base for your 
visit to the Golden City of Prague.

EXECUTIVE ROOMS

Four generously-sized Junior 
Suites are available with separate 
living, sleeping and dressing ar-
eas. Two of the Suites have disa-
bled access. For an even more 
spacious environment, try one of 
the Senior Suites. Here you‘ll find 
not just separate sleeping and liv-
ing areas but a dedicated confer-
ence area for up to six people.

SUITES

Generously-sized and elegantly ap-
pointed, with separate living and 
sleeping areas, not to mention bath-
room and kitchenette, the 22 Studios 
are ideal if you‘re planning a longer 
stay in the Golden City of Prague.

STUDIOS
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Sweet dreams

MAISONETTES
Two floors of comfort. Available in 
two sizes, the generously propor-
tioned design Maisonettes come 
equipped with a range of modern 
features and with one or two bed-
rooms and bathrooms. Light tones 
dominate throughout the living 
area and the kitchen, while floor to 
ceiling windows ensure maximum 
influx of light.

A variety of additional facilities 
and services awaits guests de-
pending on room category.

MEZONETOVÉ POKOJE
Pohodlí na dvou patrech. Naše 
mezonetové pokoje, plné designu  
a moderního vybavení s jednou 
nebo dvěma ložnicemi a koupel-
nami, nabízíme ve dvou různých 
velikostech. Světlé tóny dominují 
celé obývací části a kuchyni, při-
čemž okna přes celou stěnu dovolí 
slunečním paprskům rozzářit celý 
prostor.

V závislosti na kategorii pokoje  
je pro naše hosty připravena široká  
nabídka dalších služeb a zařízení.

 • Free high-speed WiFi 
& mobile concierge

 • Safe 

 • Air conditioning

 • Satellite TV 

 • Telephone

 • Minibar

 • Table & chairs

 • Bath with WC, shower/bathtub  
& underfloor heating

 • Hairdryer

 • Bezplatná vysokorychlostní 
WiFi a mobilní concierge

 • Trezor

 • Klimatizace 

 • Satelitní TV

 • Telefon s přímou volbou

 • Minibar

 • Stůl a židle

 • Koupelna s WC, sprchou/vanou  
a podlahové vytápění

 • Vysoušeč vlasů

Apartmány jsou ještě prostornější 
než studia a jsou nadstandardně 
vybaveny. To vám umožní rela-
xovat ve stylovém prostředí. Ele-
gantní obývací část včetně jídel-
ního stolu je oddělená od ložnice 
a kuchyně. Každý apartmán může 
být ještě propojen se studiem, 
a tím získáte užitnou plochu až 
96 m2.

APARTMÁNY

Even more spacious than the 
Studios, and equipped with 
high-quality features, the hotel‘s 
Apartments allow you to relax in 
comfort and style. Separate from 
the sleeping area and kitchen, the 
elegant living area comprises 
both lounge seating and dining 
table. All Apartments can be en-
hanced by the addition of a Studio, 
bringing the total area to 96 m².

APARTMENTS
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Hosté exekutivních pokojů mohou 
využít zónu v 5. patře, kde je celý 
den k dispozici káva, čaj, nealko 
nápoje a něco malého k snědku. 
V ranních hodinách je servírovaná 
snídaně a odpoledne ještě navíc 
pivo a víno.

EXEKUTIVNÍ HUB
MÍSTO, KDE MŮŽETE 
VYDECHNOUT

The guests staying in Executive 
rooms can enjoy an exclusive hub 
on the 5th floor with the compli-
mentary benefits such as coffee, 
tea, non-alcoholic beverages to-
gether with snacks that are avail-
able all day, breakfast in the morn-
ing and unlimited beer and wine in 
the afternoon.

EXECUTIVE HUB 
A PLACE, WHERE YOU 
CAN UNWIND

Oblíbené místo setkání v živé 
pražské části Anděl kdykoli bě-
hem dne či noci. Ať už se jedná 
o dopolední snack, pracovní oběd, 
posezení u čaje nebo skvělou ve-
čeři, naše  kuchyně vás  vždy bude  
lákat k další návštěvě.

BAR BAR
A popular meeting point in the busy 
Anděl district at practically any time 
of the day or night. Whether for 
a mid-morning snack, a working 
lunch, a teatime treat or a gourmet 
dinner, the cuisine on offer tempts 
you back for more visits. 
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Enjoy the good

Ať už máte pracovní snídani nebo 
se připravujete na den plný po-
znávání historie a památek Prahy, 
snídaně ve Vienna House Andel’s 
Prague je připravena právě pro 
vás, naše hotelové hosty i ostatní. 
Těšit se můžete na lákavou na-
bídku místních potravin, na čers-
tvé a regionální produkty včetně 
medu od včel žijících na střeše 
hotelu, sladká i slaná jídla ... výběr 
je jen a jen na vás.

RESTAURACE DELIGHT

Whether you‘re having a breakfast 
meeting or preparing for a day 
of sightseeing in Prague, the 
breakfast bar at Vienna House 
Andel’s Prague is open to guests 
and non-guests alike, and serves 
up a tempting range of regional 
foods. Fresh and local products 
including the original honey from 
the hotel rooftop, sweet and sa-
voury items ... the choice is yours. 

RESTAURANT DELIGHT
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Jedinečná atmosféra salónku, 
umístěného přímo v centru města – 
to je Crystal, místnost se skleněnými 
stěnami, výhledem na náměstí 
a dalšími přednostmi. Je ideální 
pro menší akce. Plánujete větší 
akci? Hotel nabízí 12 flexibilních 
konferenčních místností až pro 554 
lidí, navíc restauraci s posuvnými 
stěnami pro 220 lidí a velkorysé 
foyer. Již od brzkého rána až do noci 
vám bude k dispozici náš zkušený 
tým, ochotný poskytnout jakoukoli 
podporu.

Unique atmosphere. 24/7 support. 
Located right in the city centre, the 
glass-walled Crystal Room with 
its view of the piazza is just one of 
many highlights. Ideal for smaller 
meetings. Planning a larger 
event? The hotel offers a total of 
12 flexible meeting rooms holding 
up to 554 people, restaurant with 
movable walls for 220 people and 
a spacious foyer. And from early 
in the morning till late at night, the 
experienced events team will be on 
hand to provide support.

• Sleep • Eat • MEET •

STYLOVÉ 
KONFERENCE

CONFERENCES 
IN STYLE
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Meet, greet and be cre
ative

KONFERENČNÍ MÍSTNOST
CONFERENCE ROOMS m2

Opal 72 70 48 32 43 70 48

Topaz 75 70 48 32 43 70 48

Quartz 75 70 48 32 43 70 48

Sapphire A 38 35 21 15 22 - -

Sapphire B 38 35 24 15 22 - -

Sapphire A + B 77 70 54 35 43 70 48

2 rooms (connected) 147 155 108 50 60 200 96

3 rooms (connected) 222 250 180 80 95 300 144

4 rooms (connected) 303 365 252 104 118 400 162

Crystal 31 40 - - 25 40 -

MEETING COMPLEX I

Quartz
(75 m2)

Sapphire B
(38 m2)

Sapphire A
(38 m2)

Topaz
(75 m2)

Opal
(72 m2)

Inspiration
(33 m2)

Creation
(33 m2)

Innovation
(33 m2)

Buffet 1

Buffet 2

Delight Restaurant

Crystal Room
(31 m2)
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Věděli jste, že konferenční cent-
rum v Praze patří mezi ty největší 
v celé Evropě? A samozřejmě, 
Vienna House Andel‘s Prague je 
perfektním místem k ubytování 
účastníků kongresů. Jako večerní 
program vám zařídíme lekci pří-
pravy sushi, během níž budete 
mít vy i vaši kolegové příležitost 
dozvědět se více o tomto kuchař-
ském umění od odborníků přímo 
v hotelu.

Did you know that the conference 
centre in Prague is among the 
largest in all of Europe? Definitely, 
Vienna House Andel’s Prague is 
the perfect place for delegates to 
stay. For evening entertainment, 
the hotel‘s sushi workshop will 
give you and your colleagues the 
opportunity to learn about this cu-
linary art from the experts, right in 
the hotel.

• Sleep • Eat • MEET •



Ruby III
(45 m2)

Ruby II
(47 m2)

Ruby I
(32 m2)

Motivation
(19 m2)

Evolution
(20 m2)

Solution
(22 m2)

Foyer
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 • 12 konferenčních sálů až  
pro 554 osob

 • 536 m² konferenčních prostor

 • Konferenční sály s pohyblivými 
stěnami

 • Velkoryse řešené foyer

 • Bezplatná vysokorychlostní 
WiFi a mobilní concierge

 • 50 míst v podzemní garáži

KONFERENCE  
VE FAKTECH

 • 12 meeting rooms for up to 
554 people

 • 536 m² conference & event area

 • Flexible meeting rooms with 
movable walls 

 • Generously-sized foyer

 • Free high-speed WiFi & mobile 
concierge

 • 50 underground parking spaces

CONFERENCE FACTS

KONFERENČNÍ MÍSTNOST
CONFERENCE ROOMS m2

Ruby I 32 32 - - 17 - -

Ruby II 47 38 30 26 23 - -

Ruby III 45 38 30 24 22 - -

Ruby I + II 79 83 48 44 46 85 40

Ruby I + II + breakout rooms 100 126 75 47 58 130 88

Motivation 19 18 - - 11 - -

Evolution 20 18 - - 11 - -

Solution 20 18 - - 11 - -

Ballroom (whole area) 223 150 93 28 58 150 96

Space for new ideas

MEETING COMPLEX II


