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The Open Lobby
could be just what our guests need after a tough day. A space
where they can really wind down and kick off their shoes –
literally, if that’s what it takes.

Open Lobby
může být právě to, co naši hosté potřebují po náročném dni.
Prostor, kde si mohou opravdu odpočinout a nabrat nové
síly... a třeba si i sundat své boty, pokud je to přesně to, co
po dlouhém dni potřebují.
Holiday Inn Prague Airport
Prague Ruzyne Airport
K Letišti 1074/32, 161 00 Prague 6
T: +420 236 161 111 | F: +420 236 161 115
Email: reservation@hipragueairport.com
Web: www.hipragueairport.com

Open Lobby

Presentation

What Awaits You Co je tu pro Vás
• Complimentary shuttle bus
transportation within
the Prague Airport area
operating 24/7
• Hotel parking
• Electric Smart car for rent
• Meeting rooms
• Gym/fitness center
• All day dining 24/7
• Chef Station
• Bar
• To Go Café
• Take-in
• Media Lounge
• E-Bar
• Free Wi-Fi
• Games, TVs and Newspapers
• Travel Accessories

• Bezplatná přeprava
v areálu Letiště Václava
Havla v Praze 24 hodin
denně
• Hotelové parkoviště
• Zapůjčení elektromobilu
• Konferenční místnosti
• Posilovna / fitness
• Možnost občerstvení 24/7
• Chef Station
• Bar
• To Go Café
• Take-in
• Media Lounge
• E-Bar
• Wi-Fi připojení zdarma
• Hry, TV a denní tisk
• Cestovní doplňky

We’ve listened

We know the working day

Víme, že pracovní den

to what guests have been telling us and we’ve come up with an
amazing new idea. We’ve revolutionised the hotel lobby! It’s no
longer just a place for arrivals and departures. It’s now a flexible environment were guests can eat, drink, work, meet, relax,
socialise and have fun. Welcome to our new Holiday Inn Open
Lobby.

can be topsy-turvy. Unscheduled meetings, late running and
crazy meal times. Now guests can eat what they like, when they
like, where they like. Unlike other hotels, there are no designated meal times. They can order something from our new all day
dining menu that’s been put together their shoes – literally, if
that’s what it takes.

může být pěkně hektický. Neplánovaná setkání, zpoždění, nedostatek času na jídlo a pití Nyní mohou naši hosté jíst na co
mají chuť, kdykoliv a hlavně kdekoliv. Holiday Inn Prague
Airport nemá, tak jako jiné hotely, striktně určený prostor pro
restauraci – jde nám o to, aby se naši hosté cítili jako doma...

Nasloucháme
potřebám a přáním našich hostů a na jejich základě přicházíme
se zcela novou úžasnou myšlenkou! Revolucí ve vnímání hotelového lobby! Hotelové lobby již není pouze místem pro příjezd
a odjezd hostů. Nyní se stává flexibilním prostředím, kde se mohou hosté setkávat, pracovat, pít, jíst, odpočívat, seznamovat
a bavit se! Vítejte v našem novém hotelovém lobby!

There’s plenty of space for a meeting, if there’s still work to be
done. There’s free Wi-Fi so they can catch up on their emails,
keep up-to date with the latest news online or talk to their
family and friends at home. Alternatively, they can borrow one
of our iPads or plug in at the E-Bar. If they’re in a more playful
mood, there’s table football, and a wide choice of board games.
To sum up, the Holiday Inn Open Lobby is a wonderful, flexible
space. It just goes to show that you can please all of the people
all of the time.

Je zde spoustu prostor pro setkání, pokud je zde ještě nějaká
práce, která musí být udělána... Je zde Wi-Fi internetové připojení zdarma, takže se hosté mohou připojit, aby dovyřídili své
emaily, byli informováni o posledních zprávách a nebo se
spojili se svou rodinou a přáteli. Mohou také využít počítače
na našem E-Bar.
Pokud jsou spíše v odpočinkovém módu mohou si zahrát stolní
fotbal nebo deskové hry. Naše nové Holiday inn Open Lobby je
prostě úžasné a flexibilní místo, kde můžeme potěšit všechny
naše hosty. Kdykoliv během pobytu.

