
Poloha
Hotel se nachází přímo na trase metra B, stanice 
Vysočanská, v blízkosti multifunkční O2 areny 
(víceúčelového stánku pro sport, kulturu, zábavu, 
výstavy, veletrhy apod.). Je vzdálen pouhých 20 km 
od mezinárodního Letiště Václava Havla Praha a 15 
minut jízdy metrem od historického centra města.

Pokoje
•  celkem 559 pokojů
•  471 pokojů typu Standard 
•  63 pokojů typu Executive
•  25 luxusních apartmá (Junior, Conference, 

Prezidentské)
•  bezbariérové pokoje
•  nekuřácké pokoje
•  exekutivní patro s Club Lounge

Vybavení pokojů
•  klimatizace s manuálním ovládáním
•  telefon s přímou provolbou
•  LCD SAT TV
•  Wi-fi  & kabelové připojení k internetu
•  trezor
•  minibar
•  žehlicí set
•  souprava pro přípravu kávy nebo čaje
•  koupelna s vanou, WC, fén
•  exekutivní pokoje a apartmá nabízejí řadu 

benefi tů: konzumace z minibaru zdarma, 
vstup do Club Lounge, kde jsou po celý den 
připraveny nealkoholické nápoje a drobné ob-
čerstvení, PC, internet, tuzemský a zahraniční 
tisk aj.

Hotelové služby
•  služby recepce a concierge 24/7
•  600 míst v podzemních garážích a 9 stání pro 

autobusy
•  pokojová služba
•  Wi-fi  připojení k internetu ve společných 

prostorách
•  praní a žehlení prádla
•  taxi, letištní transfer
•  sekretářské služby
•  internetový koutek
•  květinová služba
•  wellness & fi tness centrum – kardio zóna, 

relaxační bazén, jacuzzi, sauna, pára, masáže

•  nákupní galerie Fénix – obchody, butiky, služ-
by, restaurace, kavárny  

Gastronomie
•  Brasserie Veduta – 570 míst
•  Restaurace Benada – 80 míst
•  Lobby bar Chronos 24/7
•  Bar Tempus
•  Club Lounge
•  Catering

Konferenční prostory
•  4000 m2 konferenčních a výstavních prostor 

až pro 2500 delegátů
•  27 konferenčních místností
•  největší sál s kapacitou až 2000 míst a výškou 

stropu 8 m
•  variabilita sálů umožňuje rozdělení na menší 

prostory podle požadavků klientů
•  moderní technické vybavení a zázemí vhodné 

pro všechny typy akcí
•  vysokorychlostní připojení k internetu
•  možnost umístit auto do konferenčního centra
 

Proč právě náš hotel?
•  prověřený standard značky Clarion
•  jedno z největších kongresových center 

s moderním designem a variabilními pro-
storami až pro 2500 delegátů

•  ojedinělá možnost ubytování všech hostů 
velkých konferenčních akcí

•  přímý vstup do stanice metra Vysočanská 
(trasa B)

•  parkoviště pro osobní automobily i auto-
busy

•  nákupní galerie Fénix – místo odpočinku 
a zábavy

•  wellness & fi tness centrum
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Freyova 33, 190 00 Praha – Vysočany, Česká republika

Tel.: +420 211 131 111, Fax: +420 211 131 401

E-mail: info.cchp@clarion-hotels.cz, www.clarioncongresshotelprague.com, www.clarion-hotels.cz

Clarion Congress Hotel Prague je moderní kongresové centrum 

usilující o  co největší komfort svých hostů a  vysokou úroveň 

poskytovaných služeb. Jedinečnost a pohodlí hotelu pocítí hosté díky 

pestré nabídce špičkových služeb pod jednou střechou a vynikajícímu 

spojení s centrem města. 
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