
VÍTEJTE V
K+K HOTELU CENTRAL PRAGUE

SECESNÍM KLENOTU
V HISTORICKÉM CENTRU PRAHY, NĚKOLIK KROKŮ OD 

JEDINEČNÝCH PRAŽSKÝCH PAMÁTEK

Tento centrálně situovaný čtyřhvězdičkový hotel špičkové kvality s 
moderní atmosférou zdobí unikátní secesní architektura.

Jedinečná stavba dýchá historií a kulturou a propůjčuje tak hotelu
jeho charakteristický styl, zatímco moderní interiéry nabízí

návštěvníkům prostor pro relaxaci v důmyslně neformální atmosféře.
Se svou centrální polohou v samém srdci proslulého pražského

Starého Města, jen pár kroků od Prašné brány, je K+K Hotel Central 
ideálním výchozím bodem pro Vaše výlety za památkami a zážitky v 

pulzujícím velkoměstě.
Ať už se vydáte poznávat rozmanitou architekturu Prahy, či místní

kulturní akce nebo Vaše chuťové buňky zatouží objevovat kulinářské
speciality města (Praha je vycházející gurmánskou hvězdou), v K+K 

Hotelu Central jste jednoduše uprostřed veškerého dění.

K+K Hotel Central má výhodnou polohu a nabízí služby na míru také
pro korporátní zákazníky. Jedinečnost místa pro své připravované 

akce zcela jistě ocení nejen korporátní společnosti, filmoví agenti, PR
agentury ale i organizátoři firemních setkání.



UBYTOVÁNÍ

Hotel disponuje 127 stylovými pokoji vybavenými individuálně nastavitelnou klimatizací,
vysokorychlostním kabelovým i Wi-Fi internetem, ISDN telefonem s hlasovou schránkou, TV s
LED obrazovkou s mezinárodními programy, rádiem, setem pro přípravu kávy a čaje, trezorem
a elektronickým zámkem.

Nejen díky komfortnímu a modernímu vybavení koupelny se budete cítit v K+K Hotelu Central
jako doma.

SPOJENÍ K NÁM
3 minuty chůze k nejbližší stanici metra

15 minut chůze k hlavnímu vlakovému a autobusovému nádraží

30 minut jízdy od pražského mezinárodního letiště

10 minut jízdy nebo 5 stanic metrem k pražskému Kongresovému centru

Jen několik málo kroků od nejdůležitějších pamětihodností Starého Města jako

Staroměstské náměstí nebo Staroměstská radnice, a přitom mimo davy turistů

na okraji Starého Města, nedaleko nejprestižnějších nákupních zón a galerií.

K+K Hotel Central GDS kódy:

Hybernská 10, CZ-110 00 Prague Amadeus WV PRGKKH

Tel: +420 225 022 000 Galileo WV 61183

Fax: +420 225 022 999 Sabre WV 37417

Email: central@kkhotels.com Worldspan WV PRGKK

Web: www.kkhotels.com

To learn more about any of our other properties explore www.kkhotels.com

mailto:central@kkhotels.com
http://www.kkhotels.com/
http://www.kkhotels.com/


GASTRONOMIE & ZÁŽITKY

• Nabízíme individuální servis, přesně na míru Vašim potřebám.

• Bar & Bistro servírující moderní mezinárodní a českou kuchyni.

• Útulná snídaňová restaurace.

• Business Lounge a internetové koutky.

• Wi-Fi zdarma v celém hotelu.

• Tři technicky skvěle vybavené konferenční místnosti až pro 70 
hostů.

• Relax zóna se saunou

• Veřejné parkování v blízkosti hotelu.

• Služby recepce 24 hodin denně. 

• Čistírna.



KONFERENCE A AKCE V K+K HOTELU CENTRAL



ROZMĚRY A KAPACITY MÍSTNOSTÍ 
V K+K HOTEL CENTRAL



KONFERENČNÍ VYBAVENÍ

• Vysokorychlostní kabelový i bezdrátový internet ve všech
konferenčních místnostech

• Individuálně nastavitelná klimatizace

• LCD projektor, plátno

• Zvukový systém s bezdrátovými mikrofony

• LED TV s velkou uhlopříčkou

• Elektronické flipcharty

• Interaktivní tabule

• ISDN telefonní připojení

• Poznámkové bloky, pera

• Sekretářské práce k dispozici na vyžádání

• Další konferenční a audiovizuální vybavení na vyžádání

MÍSTO PRO SKVĚLÉ MYŠLENKY!

K+K Hotel Central nabízí 4 moderní konferenční místnosti s denním
světlem, které pojmou menší nebo větší skupinu.

Vyberte si jednu z našich místností, třeba prosklený sál Ohmann
situovaný v prostorách bývalého divadla nebo jednu z menších
místností Bělský či Dryák nebo Business Lounge pro osobnější
příležitosti.

Všechny místnosti jsou vybaveny nejmodernější technologií pro Wi-Fi.



KONFERENČNÍ BALÍČKY!

Připravili jsme pro Vás celou řadu konferenčních balíčků na 
míru Vašim individuálním potřebám.

Pro další informace nebo rezervace kontaktujte náš 
konferenční tým.

Tel: +420 225 022 607
E-mail: mice.central@kkhotels.com

mailto:mice.central@kkhotels.com

