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O hotelu

Poloha hotelu

Tradice hotelu Atlantic sahá až do 17. století. V té době to
byl zájezdní hostinec zvaný “Zelený vůl”. V roce 1845 přijel
první vlak na dnešní Masarykovo nádraží. V té době byl
hostinec zrekonstruován a přestavěn na hotel “Anglický
dvůr”. Mnoho členů královské rodiny a další významní hosté
bydleli v jeho prostorných, pohodlných pokojích. V roce
1935 byl hotel přejmenován na Hotel Atlantic a v roce 2004
kompletně zrekonstruován a zmodernizován.

Hotel Atlantic je umístěn v historickém centru Prahy.
V blízkosti hotelu můžete vidět Obecní dům a projít se po
pražském nákupním bulváru Na Příkopě. Mnoho turisticky
zajímavých míst Prahy, zejména Staroměstské náměstí a
Staré Město, jsou odtud snadno dostupné. V docházkové
vzdálenosti se nachází také Karlův most a mnoho dalších
pražských památek.

Vybavení hotelu

Vybavení pokojů

Restaurace "Fiesta", otevírací doba: pondělí – pátek 7:00–14:30
Parkování v prostorách hotelu – 20 EUR/den
Domácí mazlíčci povoleni (za příplatek)
Konferenční místnost (až pro 100 osob)
Prádelna
Lobby Bar "Havana & Lounge"
Wi-Fi internetové připojení zdarma a PC s přístupem na internet
Trezor v pokojích

65 pokojů se sprchou a WC
3 pokoje pro zdravotně znevýhodněné
20 extra postelí ve dvojlůžkových pokojích
Satelitní TV
Telefon IDD
Fén
Žádné balkony k dispozici
Budík
Dětská postýlka na vyžádání
Bezplatné bezdrátové vysokorychlostní
připojení k Internetu

Budova hotelu

Hotelové pokoje

Kategorie: 3*
Postaveno: 17. století
Počet podlaží: 5
Výtahy: 2
Celkem pokojů: 65

36 dvojlůžkových pokojů
20 dvojlůžkových pokojů
s oddělenými lůžky
9 jednolůžkových pokojů

Vzdálenosti od hotelu & Doprava
100 m od hotelu do metra linky B, stanice Náměstí Republiky
100 m od hotelu k zastávkám tramvají č. 3, 8, 24, 26, 52, 56
Vzdálenost od letiště 16 km
Vzdálenost od železniční stanice Praha hlavní nádraží 1km
Vzdálenost od železniční stanice Masarykovo Nádraží 0,3 km
Vzdálenost od autobusového nádraží Praha Florenc 1km
Taxi služba

Hotelové služby
Kopírování a fax
Směnárna
Prádelna
Úschovna zavazadel
Taxi služba/Půjčovna aut
Toaletní služby

Kreditní karty
VISA, Euro/Master Card,
American Express

Vzdálenosti k atrakcím

Obecné podmínky

Historické jádro města: hned za rohem
Divadla: Národní divadlo 600 m, Černé divadlo 500 m,
Státní opera: 1 km
Národní muzeum: 700 m
Squash: 300 m
Tenis: 3 km
Plavecký bazén-vnitřní: 50 m

Převzetí pokoje v den příjezdu 14:00
Předání pokoje v den odjezdu 11:00
Při příjezdu klienta je nutné doložit platební
kartu s údaji, které byly použity při rezervaci
ubytování.
Poplatek se účtuje v případě zrušení
rezervace 2 dny před příjezdem a při
nedojezdu se účtuje cena 1 noci.

Personál
PROVOZNÍ ŘEDITELKA: Blanka Černá (dir@hotel-atlantic.cz); REZERVACE: Robert Bláha (sales@hotel-atlantic.cz);
PAYMENTS AND INVOICING: Blanka Hamarová (fom@hotel-atlantic.cz); F&B MANAGER: Ladislava Rejková (fbm@hotelatlantic.cz)

