Zdravíme Vás z hotelu Praha****
Praha****,
**** který se nachází ve Hřensku. V překrásné
části Českého Švýcarska.
Rádi bychom Vám nabídli ubytování v našem hotelu, který má kapacitu 32
pokojů, z toho jeden jednolůžkový a dva apartmány. Lze připravit i
dvoulůžkový pokoj s přistýlkou (tj. rozkládací křeslo). 2 pokoje jsou
bezbariérové. Všechny pokoje jsou s výhledem na Kamenici, která protéká
vesnicí. Součástí každého pokoje je TV, minibar a soc. zařízení.
Pultové ceny ubytování:
Ceny jsou uvedeny včetně snídaně.
Dvoulůžkový pokoj
1.700 Kč/noc
Jednolůžkový pokoj
1.300 Kč/noc
Apartmán
2.400 Kč/noc
Přistýlka
500 Kč/noc
Místní poplatek
5 Kč/os./noc
Pro skupiny do 40 osob nabízíme standardní slevu 10% + 1 osoba zdarma,
pokud bude mít skupina přes 40 osob a pobyt bude trvat min. 2 noci, nabízíme
slevu 15% + 2 osoby zdarma.
Nabízíme polopenzi, v hodnotě 180,-Kč, výběr z 8 pečlivě sestavených menu,
včetně vegetariánských. Výběr Vám zašleme předem a pak už si můžete
vychutnávat z předem vybraného menu.
Jako zpestření pobytu nabízíme degustaci moravských vín značky Znovín
v našem vinném sklípku, který je součástí hotelu, s příjemným posezením u
kterého nechybí hudba. Jedná se o ochutnávku 4- 6ti druhů vín (červených,
bílých i růžových), součástí je drobné občerstvení v podobě několika druhů sýra,
uzenin atd. Hotelovým hostům je k dispozici i noční bar. Na vaše přání není
problém zorganizovat tematické večery.
Nabízíme posezení s živou hudbou s možností tance, případně s hudbou
reprodukovanou a také občerstvení formou bufetu. Je možno použít Vaši vlastní
hudbu nebo Vámi předem vybraný žánr.
Krásy Českého Švýcarska navíc můžete ocenit i díky originální kolekci dobových
fotografií Hřenska a okolí v prostorách Hotelu.
V okolí hotelu je možnost podniknout bezpočet výletů po okolí, od Pravčické
brány, plavby na lodičkách v Divoké a Edmundově soutěsce, až po plavbu lodí

po Labi do Drážďan, případně okružní plavby dle přání. 3 km od hotelu je
možnost navštívit golfový areál Janov. Samozřejmě můžeme zajistit služby
zkušených průvodců z řad zaměstnanců NP ČSŠ.
V případě dalších dotazů, ale i přání nás neváhejte kontaktovat. Budeme se těšit
na případnou spolupráci.
S pozdravem
Personál hotelu Praha Hřensko

