a statement of quality and service
poloha: Centrum města Plzeň pokoje: 132 suity: 12
Meetings: 7 flexibilních konferenčních místností výhody: Mezinárodní design a business hotel se nachází v samém srdci západních Čech

konference a volný čas
angelo Hotel Pilsen je vhodným místem pro pořádání konferencí či firemních teambuildingů,
stejně jako ideálním výchozím bodem pro poznávání krás západních Čech. Po náročném dni
si hosté mohou odpočinout ve spa i nabýt nové síly ve fitness centru. V blízkosti je několik
golfových hřišť, historické i přírodní zajímavosti a samozřejmě plzeňský pivovar.

Konferenční
místnost

m2
sqm

OPAL

301

350

188

167

137

Opal A

75

84

50

48

36

70

Opal B

75

84

50

48

36

70

Opal C

75

84

50

48

36

70

Opal D

75

84

45

48

30

70

Smaragd

42

34

24

24

24

40

Safir

21

16

9

-

10

20

Topaz

21

16

9

-

10

20

typy pokojů

ubytování

Konference a eventy

doplňkové služby

144 pokojů celkem:
▼▼ 68 superior dvoulůžkových pokojů
▼▼ 62 executive dvoulůžkových pokojů
▼▼ 12 suitů
▼▼ 2 bezbarierové pokoje

Pohodlné a moderně vybavené pokoje
jsou ukázkou současného netradičního
designu a poskytují ubytování na vysoké
úrovni. Každý pokoj včetně suitů má
k dispozici následující vybavení:
▼▼ Extra velké luxusní postele typu twin a king
▼▼ Individuálně nastavitelnou klimatizaci
▼▼ Telefonní linku s přímou volbou
▼▼ „Plug and play“ připojení k vysokorychlostnímu internetu
▼▼ Televizi s plochou obrazovkou
▼▼ SAT TV
▼▼ DVD přehrávač
▼▼ Trezor se zásuvkou pro dobíjení
notebooku
▼▼ Rádio
▼▼ Kouřový detektor
▼▼ Stylovou koupelnu s proskleným
sprchovým koutem a vyhřívanou podlahou
▼▼ Vanu v pokojích kategorie suite
Hotel disponuje také nekuřáckými
a propojenými pokoji.

angelo Hotel nabízí exkluzivní prosvětlený
sál o ploše 300 m² a kapacitě 350 osob.
Sál může být pomocí zvukotěsných
přepážek rozdělen do čtyř menších
zasedacích místností. K dispozici jsou
další tři oddělené salonky s celkovou
plochou 86 m² a kapacitou až 70 osob.
▼▼ Prostorné foyer pro kávové přestávky
s denním světlem o ploše 260 m2
▼▼ Klimatizace
▼▼ WLAN internetové připojení
▼▼ Digitální projektor
▼▼ Plátno
▼▼ TV a video
▼▼ Ozvučení

▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼

gastronomie A zábava
Restaurant Sunlight
Hotelová restaurace s letní terasou pojme
až 178 hostů.
Lobby bar
Hotelový lobby bar ve stylu jazzového
klubu 70. let je jedinečné místo, kde
můžete v klidné a ničím nerušené
atmosféře u krbu příjemně zakončit svůj
náročný den plný obchodních jednání,
procházek po městě či návštěvu pivovaru
Prazdroj.

280

wellness a relaxace

Podzemní parkování
Concierge
Limousine service
Prádelna
Čistírna
Pokojová služba
Zavazadlová služba
24-hodinová směnárna
Bezpečnostní služba

poloha
▼▼ Přímo v centru města
▼▼ V bezprostřední blízkosti pivovaru
Prazdroj
▼▼ V dosahu všech hlavních plzeňských
památek a zajímavých míst
▼▼ Snadná dostupnost autem či vlakem

Přímo v hotelu je možnost využití
následujících služeb:
▼▼ Sauna
▼▼ Parní lázeň
▼▼ Masáže

rezervace přímo v hotelu

Central Information

angelo Hotel Pilsen HHHH
U Prazdroje 6, 301 00 Plzeň, Česká republika
Tel.: +420 378 016 111
info@angelo-pilsen.cz, www.angelo-pilsen.cz

VI Hotels & Resorts
Dresdner Straße 87, 1200 Vienna, Austria
Tel.: +43 1 333 73 73 0, Fax: +43 1 333 73 73 73
info@vi-hotels.com, www.vi-hotels.com

GDS Codes
Sabre: VI 104079
Galileo: VI 98834
Amadeus: VI PRGAPH
Worldspan: VI PRGAP
Pegasus: HLVPRGAP

