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Telefonické informace
Chcete-li volat recepci, stiskněte tlačítko FRONT DESK

V případě nouze stiskněte tlačítko EMERGENCY 

Pro objednání donášky na pokoj stiskněte ROOM SERVICE

Pro volání z pokoje na pokoj stiskněte 8 + ČÍSLO POKOJE

Pro volání mimo hotel stiskněte 0 + ČÍSLO VOLANÉHO

Pro mezinárodní hovor stiskněte 0 + 00 + PŘEDVOLBA ZEMĚ
 + ČÍSLO VOLANÉHO

Ceny volání:

Zpoplatněny jsou všechny hovory kromě interního a nouzového volání.

Seznam zemí a tarifních zón s ceníkem hovorů je vám k dispozici na recepci. 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

Místní hovor (po ČR)   24 Kč/min. 

Mezinárodní hovor – do zemí EU   56 Kč/min.

Mezinárodní hovor – mimo EU         99 Kč/min.

Mezinárodní hovor – satelitní telefon   260 Kč/min. 

Každý pokoj má samostatný termostat, s jehož pomocí můžete teplotu 
v pokoji sami regulovat. Upozorňujeme, že klimatizace se automaticky vypne, 
pokud otevřete okno nebo vytáhnete hotelovou kartu ze slotu.

Klimatizace a topení
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Hotelová restaurace nabízí široký výběr mezinárodní kuchyně 
i nejoblíbenějších českých specialit. 

V případě, že potřebujete hotel opustit před začátkem snídaní, dejte nám prosím 
vědět předchozí večer (do 20.00 hodin), abychom vám mohli připravit snídani 
s sebou. V případě zájmu o donášku snídaně na pokoj volejte prosím Pokojovou 
službu.

Ve svém pokoji najdete speciální nabídku jídel a nápojů platnou pro donášku na 
pokoj. Pro objednávku prosím kontaktujte Pokojovou službu. Za každou objednávku 
účtujeme poplatek 100 Kč/donáška. 

Minibar včetně ceníku najdete pod svým pracovním stolem.  

Pokud potřebujete led, požádejte prosím obsluhu v Type Restaurant & Bar. 

Kiosek s občerstvením umístěný v blízkosti hotelové recepce nabízí nápoje 
a lehké občerstvení v kteroukoli denní i noční dobu. 

Otvírací doba:

Type Restaurant & Bar

Snídaně formou bufetu

Pokojová služba

Minibar 

Led

Občerstvení 

Jídlo & pití

Restaurace: 

Bar:  

Snídaně:

Pokojová služba: 

11.30–22.00 hod. 

11.30–24.00 hod.

6.30–10.30 hod. (Po–Pá) 
6.30–11.00 hod. (So–Ne + svátky)

6.30–22.00 hod.
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Hotelové služby

Služby praní, čištění a žehlení oděvů nabízíme po celý týden. Taška na prádlo určené 
k vyčištění a ceník s příslušným formulářem, který je třeba vyplnit a podepsat, najdete 
ve skříni svého pokoje. Prádlo předané recepci do 10.00 hodin vám bude vráceno 
čisté ještě téhož dne. Prádlo předané po 10.00 bude vráceno čisté následující den 
mezi 17.00 a 18.00 hodin. O víkendu a ve svátky za tyto služby účtujeme příplatek. 

Praní, čištění a žehlení 

Příjezd je možný od 15.00 a odjezd do 12.00 hodin. Pokud potřebujete zůstat na 
pokoji déle, kontaktujte prosím recepci. Vyřízení vaší žádosti závisí na aktuální 
obsazenosti hotelu. Upozorňujeme, že vám může být naúčtován příplatek.

Obsluha recepce je vám k dispozici 24 hodin denně. Kdykoli vám rádi pomůžeme 
s plánováním, včetně soukromých i skupinových poznávacích cest, a poskytneme 
vám bohaté znalosti o Praze a jejím okolí.

Internet je v každém pokoji a ve veřejných prostorách hotelu k dispozici zdarma, 
WiFi síť má název Hermitage_Guest. Připojení nevyžaduje heslo, budete však 
požádáni o souhlas s podmínkami užívání. LAN kabely jsou k dispozici na recepci. 
Budete-li potřebovat pomoci s připojením, volejte z hotelového telefonu zdarma 
podporu na čísle 0 212 220 456.

Tento pokoj, stejně jako celý hotel, je nekuřácký. Kouření cigaret, doutníků, 
elektronických cigaret a používání dalších kuřáckých zařízení zde není povoleno. 
V případě porušení tohoto zákazu vám bude naúčtován poplatek 100 EUR za 
uvedení pokoje do původního stavu. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených 
místech před hotelem. 

O službu buzení můžete požádat recepci nebo si ji můžete sami nastavit 
na televizním menu ve svém pokoji.

Příjezd a odjezd 

Concierge

Internet

Zákaz kouření

Buzení po telefonu

Zavazadla si můžete zdarma uložit v úschovně u recepce. Po předání zavazadel 
obdržíte visačku, která zaručí, že s nimi bude správně nakládáno. Upozorňujeme, 
že z bezpečnostních důvodů nevydáváme zavazadla bez vrácení visačky.

Úschova zavazadel
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Hotelové fitness centrum se střešní terasou je přístupné všem hostům zdarma. Pro 
přístup použijte výtah v křídle B. Fitness centrum je situováno v 6. patře. 

Business koutek se dvěma počítači, připojením na internet a tiskárnou je vám 
k dispozici 24 hodin denně v hotelovém lobby, hned vedle recepce. 

Hotelové prostory a služby nabízejí celou řadu možností pro pořádání konferencí 
i soukromých akcí. V případě zájmu prosím kontaktujte našeho event manažera na 
tel. +420 225 995 602 nebo e-mailu sales@hermitageprague.com.

Fitness centrum 

Business centrum

Konference a catering

Známky zakoupíte na recepci hotelu. Můžete tu také zanechat poštu k odeslání. 

Pošta a známky

Bankomat a směnárenský automat naleznete v přízemí. 

Bankomat a směna peněz 

Pro naše hosty je k dispozici parkování za 70 Kč/hod., celodenní venkovní parkování 
za 375 Kč/24 hod., garážové stání za 550 Kč/24 hod. 

Hotelové parkování

Potřebujete-li žehličku či žehlicí prkno, požádejte o ně prosím na recepci. 
Upozorňujeme, že v případě většího zájmu můžete na vybavení chvíli čekat. 
Uživatelské manuály jsou k dispozici na recepci. 

Na recepci vám jsou k dispozici základní toaletní potřeby, včetně potřeb pro dentální 
hygienu, holení, základní kosmetické přípravky, koupací čepice, hřebeny, šicí potřeby 
apod. Recepci kontaktujte, také pokud si budete přát další ručníky, deky, polštáře či 
povlečení nebo chcete požádat o doplnění čaje a kávy. 

Dětské postýlky jsou k dispozici na požádání zdarma, přistýlky za poplatek. 

Fén najdete v zásuvce psacího stolu ve vašem pokoji. 

Ve všech pokojích jsou nainstalovány evropské zásuvky typu E (230 V, 50 Hz). 
Univerzální adaptéry a nabíječky jsou dostupné na recepci hotelu. 

Žehlička a žehlicí prkno

Toaletní a další potřeby

Dětská postýlka a přistýlka

Fén

Adaptéry 
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Veřejná doprava
Praha nabízí jeden z nejlepších systémů veřejné dopravy v Evropě. Pro pohyb po 
městě vám proto doporučujeme využívat spíše veřejné prostředky než dopravu 
vlastním vozem nebo využívání taxi služeb. 

Plán a konkrétní spojení pražské veřejné dopravy najdete přehledně na stránkách 
www.dpp.cz. Stačí vyplnit názvy výchozí a cílové zastávky a systém vám ihned 
vyhledá všechny možnosti spojení. 

Jízdenky na městskou hromadnou dopravu můžete zakoupit v prodejních 
automatech, infocentrech a prodejních místech ve stanicích metra, v trafikách, 
v bezkontaktním terminálu umístěném přímo v tramvaji nebo s využitím SMS 
zprávy (dostupné pouze se SIM kartami českých operátorů).

Každý lístek musí být při prvním vstupu do stanice metra nebo nástupu 
do tramvaje/autobusu označen. Platnost časové jízdenky se odvíjí od času 
označení. Cestování bez platného lístku se trestá pokutou.

Cestování po Praze veřejnou dopravou je natolik jednoduché a pohodlné, že taxi 
prakticky nebudete potřebovat. Pokud se přesto rozhodnete využít taxi službu, 
doporučujeme kontaktovat obsluhu hotelové recepce, která vám ráda pomůže. 
Na místo určení vás může odvézt hotelový řidič nebo využijte mobilní aplikace 
ověřených taxi služeb. 

Pro možnost využívat elektronické jízdenky a jízdní řády doporučujeme 
stáhnout si mobilní aplikaci Lítačka. 

24hodinovou jízdenku můžete zakoupit přímo na recepci hotelu. 

Taxi

Pro vaši bezpečnost

Pokojový trezor je poskytován jako jedna z hotelových služeb pro vaše pohodlí 
a soukromí. Nenahrazuje bezpečnostní schránky, které jsou vám k dispozici na 
recepci.

Trezory a zabezpečení pokojů
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Doporučujeme, abyste si peníze, šperky, dokumenty a ostatní cenné předměty 
uschovávali v bezpečnostních schránkách na recepci. Hotel nepřebírá 
odpovědnost za cennosti umístěné v pokojových trezorech. Použití pokojových 
trezorů nerozšiřuje nebo nemění odpovědnost hotelu za věci v nich uložené.

Při příjezdu do hotelu jste obdrželi kódovanou vstupní kartu, která při nesprávném 
umístění nebude identifikovat číslo vašeho pokoje. Pro zvýšení bezpečnosti 
použijte zámek a západku na dveřích, aby nemohlo dojít 
k neoprávněnému vstupu.

V případě ztráty hotelové karty okamžitě kontaktujte hotelovou recepci, abychom 
mohli ihned zablokovat kód zámku. V takovém případě budete z důvodu 
bezpečnosti požádáni o doklad totožnosti.

Při odjezdu odevzdejte kartu na recepci. Při každém odchodu prosím vždy 
zkontrolujte, že je váš pokoj řádně uzavřen.

Prosíme o věnování pozornosti následujícím pokynům, které je třeba dodržovat po 
celou dobu pobytu v hotelu: 

•  Je striktně zakázáno používat vlastní elektrické přímotopy v hotelových pokojích.

•  Používání otevřeného ohně, kouření cigaret, doutníků, elektronických cigaret  
 a veškerých dalších kuřáckých zařízení uvnitř hotelu není povoleno. V případě 
 porušení tohoto zákazu vám bude naúčtován poplatek 100 EUR za vyčištění 
 pokoje. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech před hotelem. 

•  Hořlavé a výbušné materiály nesmějí být v hotelových pokojích přechovávány 
 ani uschovávány.

•  V případě požáru či jiného nebezpečí se automaticky zapne hotelový alarm 
 a všechny důležité pokyny budou udělovány prostřednictvím interního rozhlasu. 

Bezpečnostní pokyny

Prohlédněte si prosím plánek hotelu na dveřích vašeho pokoje. Najdete na něm 
důležité informace o rozmístění nejbližších nouzových východů a užitečné pokyny pro 
případ nouzové situace. Více informací se dozvíte z bezpečnostního videa, které je 
k dispozici v televizi ve vašem pokoji. Pro zajištění vaší plné bezpečnosti vás prosíme 
o seznámení se s evakuačními plány, v případě potřeby kontaktujte hotelovou recepci.

Nouzové východy

Lékaře či pohotovost lze volat kdykoli vytočením čísla 0112 na vašem hotelovém 
telefonu. Můžete se také obrátit na náš tým prostřednictvím recepce nebo poho-
tovostního tlačítka. Nezapomeňte nám vždy sdělit druh požadované pomoci 
a číslo svého pokoje.

Lékařská pomoc

V případě ztráty či nálezu jakéhokoli předmětu v prostorách hotelu prosím ihned 
kontaktujte recepci.

Ztráty a nálezy
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HERMITAGE HOTEL PRAGUE

Svobodova 1  |  128 00 

Prague 2  |  Czech Republic

T.       +420 225 995 225

F.       +420 225 995 111

E.       info@hermitageprague.com
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