Texty web hotel Rott ČJ
Homepage:
U nás nemusíte starou Prahu hledat. Jste v jejím srdci!
Rooms – Standard, superior, suite
Standardní hotelové pokoje jsou vybaveny v klasickém stylu, a nabízejí buď manželskou postel, či
dvě oddělená lůžka. Každý pokoj je opatřen topením a klimatizací s individuálním ovládáním,
zabudovanou bezpečnostní schránkou, minibarem a setem pro přípravu kávy či čaje. Ve všech
pokojích je zdarma k dispozici wi-fi. Koupelny disponují vanou či sprchovým koutem a fénem.
Všechny pokoje hotelu Rott jsou nekuřácké.
Superior pokoje jsou rozměrnější pokoje v klasickém stylu. Některé mají hezký výhled na část
Starého Města pražského či na Pražský hrad, okna jiných pokojů směřují do tichého dvora ClamGallasova paláce.
Suites – jsou velké hotelové pokoje sestávající ze dvou místností – ložnice a obývacího pokoje.
S okny na Malé náměstí a blízké okolí nabízejí možnost obdivovat krásy Starého Města pražského.
Jsou elegantně zařízeny a poskytují dostatek prostoru pro rodinu či obchodní jednání v soukromí.
Suity jsou vybaveny designovými kávovary, a mají oddělenou koupelnu a WC.
Restaurant Rott – V elegantní atmosféře staropražského domu nabízí Restaurant Rott promyšleně
vybranou skladbu české a mezinárodní kuchyně. Složení menu je takové, aby si vybral každý:
nabízíme několik jídel z různých druhů masa, ryby, i zeleninová jídla. V kombinaci s některým vínem
z vinného lístku či se sklenkou Plzeňského piva uděláme vše pro to, aby jídlo v naší restauraci bylo
příjemným zážitkem ať už vprostřed, či na konci Vašeho dne.
Café- Rott : Ať už potřebujete krátkou přestávku na kávu uprostřed náročného dne, anebo místo pro
obchodní schůzku nad šálkem kávy či čaje a dobrým zákuskem – kavárna Rott Vám nabízí širokou
škálu nápojů i čerstvé domácí zákusky. Illy káva, výběr čajů nejvyšší kvality a domácí zákusky či pečivo
učiní Váš den příjemnějším.
Nabídka čerstvých dezertů a moučníků: náš cukrářský mistr peče každý den výtečné dezerty a
moučníky: čokoládový dort, Schwarzwaldský dort, medový dort, tvarohový dort a spoustu jiných pro
uspokojení i těch nejnáročnějších gurmánů. Přijďte ochutnat některé z jeho dobrot!
Restaurant-zajímavá fakta: Restaurant Rott byl oblíbeným místem spisovatele Arnošta Lustiga, který
si pochutnával ze všeho nejraději na pomalu pečené kachně. Na jeho počest byly v interiéru
restaurantu i na budově umístěny pamětní desky od sochaře Václava Kroba.
Společenské a konferenční prostory – Naše společenské a konferenční prostory uspokojí menší a
středně velké akce (do kapacity 80 hostů) – ať už konference, tiskové konference, přednášky,
semináře, anebo soukromé oslavy všeho druhu od svateb až po promoční či narozeninové hostiny.
Disponujeme 3 konferenčními prostory: sálem Vincent ve středověkém podzemí hotelu, salonkem
Gallery a tzv Club Room. Moderní technické vybavení, wi-fi i kabelové internetové připojení.

Konferenční sál Vincent: v raně středověkých podzemních prostorách hotelu poskytuje místo až pro
80 hostů v různých uspořádáních a pro nejrůznější účely. Konference, tiskové konference, semináře,
přednášky, a také soukromé události všeho druhu od svatebních hostin po promoční hostiny, to vše
v soukromí krásného historického sálu, s dokonalou obsluhou a výtečnou kuchyní.
Společenský sál Gallery: je útulný a oddělený prostor pro 15-20 osob. Je možno několik uspořádání,
k dispozici je wi-fi či kabelové internetové připojení, a také moderní technické vybavení.
Club Room: Malý salonek uprostřed Starého Města pražského pro Vaše obchodní schůzky. Pojme 5-7
osob, wi-fi internetové připojení, možnost technického vybavení.
Technické vybavení: k dispozici je dataprojektor, plátno, flipchart, mikrofony, tlumočnické kabinky,
či veškeré další technické vybavení dle Vašich představ a potřeb.
Contact: Hotel Rott, Malé náměstí 138/4, Praha 1, 110 00 www.hotelrott.cz
Reservations : 00420224190901, reservation@hotelrott.cz
Umístění hotelu: Hotel Rott leží v samém srdci Starého Města pražského, jen pár kroků od
Staroměstského náměstí, historického jádra Prahy. Všechny nejdůležitější památky a pamětihodnosti
Prahy jsou v docházkové vzdálenosti od hotelu: Václavské náměstí, Karlův most, Židovské město a
Josefov, Pražský hrad s přilehlými zahradami a paláci Malé Strany. Hotel je také příhodně umístěn
pro Vaše nákupy: v dosahu několika minut chůze se nachází různá nákupní centra: Palladium,
Myslbek Gallery, Myšák Gallery, a samozřejmě také nepřeberné množství obchodů i nejprestižnější
pražská obchodní třída: Pařížská ulice.
Jak se k nám dostanete
autem: přijíždíte-li do hotelu Rott z kterékoli světové strany, směřujte do centra Prahy. V okamžiku,
kdy se dostanete k Vltavě, je Vaším cílem její pravý břeh. Z nábřežní komunikace (Křižovnická ulice)
odbočte k Mariánskému náměstí a pražské radnici, přejedete-li náměstí, po pravé straně budovy
magistrátu (Linhartskou ulicí), se dostanete k bočnímu křídlu budovy hotelu.
Z letiště: pro dopravu z letiště Vám nabízíme hotelové taxi, prosím rezervujte si vůz prostřednictvím
rezervačního oddělení či hotelové recepce. Další možností jsou letištní taxi, a také městská hromadná
doprava. Autobusem číslo 119 se dostanete z letiště na stanici metra trasy A Dejvická (poslední
stanice této linky autobusu), odkud jsou to pouhé 4 stanice na Staroměstskou. Cesta pěšky z této
stanice do hotelu trvá okolo 5 minut. (Lístky na MHD je možno zakoupit na letišti, sledujte nápisy PID
– Pražská integrovaná doprava).
Z Hlavního nádraží: pro transport z Hlavního nádraží lze využít hotelové taxi, prosím rezervujte si vůz
prostřednictvím rezervačního oddělení či hotelové recepce. Zvolíte-li užití městské hromadné
dopravy, vydejte se ze stanice Hlavní nádraží trasy metra C jednu stanici na Muzeum, tam přestupte
na trasu A, výstupní zastávka Staroměstská. Ze Staroměstské je to cca 5 minut chůze k hotelu.

