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O hotelu a poloha hotelu
Tradice Hotelu Páv sahá do roku 1806, kdy byl dům
nazýván “U tří kosů”. Z té doby se dochovalo originální
domovní znamení umístěné nad hlavním vchodem do
hotelu. Budovu postavil neznámý architekt v klasicistním
slohu, ovlivněn uměním antického Řecka a Říma.
Hotel Páv se nachází v příjemné lokalitě na

rozhraní Starého a Nového Města v srdci historické Prahy.
Většina pražských památek a zajímavostí je z hotelu
dostupná pěšky. Nedaleko se nachází zastávka tramvaje č.
22, která vás zaveze k mnoha pražským památkám. Vedle
hotelu naleznete známý pivovar „U Fleků“.

Zařízení hotelu

Vybavení pokojů

Recepce 24 hodin
Bohaté bufetové snídaně
Lobby Bar & Salonek
Konferenční místnost (až pro 50 osob)
Hotelový trezor
PC s přístupem na internet
Prádelna
Domácí mazlíčci povoleni (za příplatek)

Celkem 88 pokojů s vlastním sociálním
zařízením (sprcha nebo vana a WC)
1 pokoj pro zdravotně postižené hosty
Přistýlky k dispozici v několika pokojích
Satelitní TV
Telefon s přímou volbou
Fén
Budík
Dětská postýlka na vyžádání
Širokopásmové bezdrátové připojení k
internetu (WiFi) - ve všech pokojích
zdarma
Čajové a kávové sety k dispozici

Budova hotelu

Hotelové pokoje

Kategorie: 3*
Postaveno: 19. století
Počet podlaží: 6
Výtahy: 3
Celkem pokojů: 88

85 dvoulůžkových pokojů
s manželkou postelí nebo
s oddělenými lůžky
3 třílůžkové pokoje

Vzdálenosti od hotelu & Doprava
350 m od hotelu do metra linky B, stanice Národní Třída
200 m od hotelu k zastávkám tramvají č. 9, 18, 22, 23, 51, 54, 57, 58
Vzdálenost od letiště Ruzyně 20 km
Vzdálenost od železniční stanice Praha hlavní nádraží 2 km
Vzdálenost od železniční stanice Praha Holešovice 5 km
Taxi služba

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

Kreditní karty
VISA, Euro/Master Card,
American Express

Vzdálenosti k atrakcím

Obecné podmínky

Historické jádro města: hotel se tam nachází
Divadla: Národní divadlo 350 m,
Černé divadlo: 600 m, Státní opera: 2 km
Národní muzeum: 1,3 km
Squash: 500 m
Tenis: 1 km
Plavecký bazén-venkovní: 4 km

Převzetí pokoje v den příjezdu 14:00
Převzetí pokoje v den odjezdu 12:00
Při příjezdu klienta je nutné předložit platební
kartu s údaji, které byly použity při rezervaci
ubytování. Storno poplatek ve výši ceny za 1
noc se účtuje v případě zrušení rezervace 1
den před příjezdem a při nedojezdu.

Personál
PROVOZNÍ ŘEDITELKA: Blanka Černá (dir@hotel-pav.cz), REZERVACE: Robert Bláha (sales@hotel-pav.cz), PAYMENTS AND
INVOICING: Martin Janeček (fom@hotel-pav.cz), HOUSEKEEPING MANAGER: Marcela Fialová (hkm@hotel-pav.cz)

