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Nabízíme dlouhodobý pronájem hotelového pokoje v

Jste na správné adrese!

CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE ****
Pracujte v klidu.
Zajistíme Vám vše potřebné.

PRONÁJEM
Standardní pokoj
s denním světlem
K dispozici poznámkový
blok a tužky
Konferenční apartmá
s jednací místností

STRAVOVÁNÍ
Džbán s vodou a skleničky
Káva v konvici
K dispozici rychlovarná
konvice
Obědové menu dle denní
nabídky (k dispozici od
pondělí do pátku)
Drobné občerstvení,
ovoce

TECHNICKÉ VYBAVENÍ
Vysokorychlostní Wifi
Televize s možností
připojení na HDMI
Flipchart s papíry a fixy
Další vybavení na vyžádání

EXECUTIVE
3 490 Kč/tý
d
11 990 Kč/m en
ěsíc

PARKING
Zdarma v podzemních
garážích
3 denní jízdenka na
MHD/týden

V případě zájmu nabízíme speciální cenu na ubytování 890 Kč/ noc
Pro objednávky nebo bližší informace nás kontaktujte na congress@cchp.cz

Clarion office v Clarion Congress Hotel Prague
STANDARD
Pronájem:
Standardní pokoj s denním světlem
K dispozici poznámkový blok a tužky
Stravování:
Džbán s vodou a skleničky
Káva v konvici
K dispozici rychlovarná konvice
Obědové menu dle denní nabídky (k dispozici od pondělí do pátku)
Možnost objednání dalších nápojů – nutno objednat předem
Technické vybavení:
Vysokorychlostní Wifi
Televize s možností připojení na HDMI
Flipchart s papíry a fixy
Další vybavení na vyžádání
Parkování:
Zdarma v podzemních garážích
(jednoduchý přístup přímo z parkoviště do konferenčního apartmánu)
Možnosti pronájmu:
1 pracovní den za cenu 990 CZK vč. platné DPH
1 týden za cenu 2 990 CZK vč. platné DPH
1 měsíc za cenu 9 990 CZK vč. platné DPH
V případě zájmu nabízíme speciální cenu na ubytování 890 CZK / noc vč. 15% DPH a
snídaně
Pro objednávky nebo bližší informace nás kontaktujte na congress@cchp.cz

Clarion Congress Hotel Prague****
Freyova 33, 190 00 Praha 9 - Vysočany, Česká republika
Tel.:+420 211 131 151-4, fax: +420 211 131 413
e-mail: congress@cchp.cz, www.clarioncongresshotelprague.cz
www.clarion-hotels.cz

Clarion office v Clarion Congress Hotel Prague
EXECUTIVE
Pronájem:
Konferenční apartmán s denním světlem se samostatnou jednací místností
(možnost pořádat privátní meetingy)
K dispozici poznámkový blok a tužky
Stravování:
Džbán s vodou a skleničky
Káva v konvici
K dispozici rychlovarná konvice
Obědové menu dle denní nabídky (k dispozici od pondělí do pátku)
Drobné občerstvení, ovoce
Možnost objednání dalších nápojů – nutno objednat předem
Technické vybavení:
Vysokorychlostní Wifi
Televize s možností připojení na HDMI
Flipchart s papíry a fixy
Další vybavení na vyžádání
Parkování:
Zdarma v podzemních garážích
(jednoduchý přístup přímo z parkoviště do konferenčního apartmánu)
Jízdné:
K dispozici 3-denní jízdenka na MHD / týden
Možnosti pronájmu:
1 týden za cenu 3 490 CZK vč. platné DPH
1 měsíc za cenu 11 990 CZK vč. platné DPH
V případě zájmu nabízíme speciální cenu na ubytování 890 CZK/ noc vč. 15% DPH a snídaně
Pro objednávky nebo bližší informace nás kontaktujte na congress@cchp.cz

Clarion Congress Hotel Prague****
Freyova 33, 190 00 Praha 9 - Vysočany, Česká republika
Tel.:+420 211 131 151-4, fax: +420 211 131 413
e-mail: congress@cchp.cz, www.clarioncongresshotelprague.cz
www.clarion-hotels.cz

