
Objevte možnosti ubytování u nás  ˃ 



Naše strategická 
poloha Vám 
poskytne 
dostatek času! 

Hotelu Olšanka leží ve slavné pražské čtvrti 
Žižkov, která inspiruje spisovatele a umělce 
z celého světa.  

Zastávka tramvajových a autobusových linek 
se nachází přímo před hotelem. 

Stanice metra linka A, Flora, leží 
350 metrů od budovy hotelu. 

 

Hlavní nádraží  6 minut 

ÚAN Florenc  7 minut 

Masarykovo nádraží  8 minut 

Václavské náměstí  10 minut  

Letiště V. Havla  30 minut 

 v sousedství pražského 
Starého Města 
 

 výborná dopravní dostupnost 
hromadnou dopravou 
v kteroukoliv denní i noční dobu 
 

 bezproblémové parkování automobilů 
v podzemních hotelových garážích 
a autobusů na venkovním parkovišti  

 nájezd na severojižní magistrálu, 
1300 metrů, s přímým napojením 
na dálnici D1 

 

www.hotelolsanka.cz 



1lůžkový pokoj 
standard 
 

Příjemné a komfortní ubytování pro 
individuální cestovatele. 
 
 
 
 
 
 

 

Vybavení: LCD televize se satelitním 

příjmem, stůl s židlí, kvalitní postel 

s příjemným ložním prádlem, telefon 

s přímou volbou, trezor, koupelna se 

sprchovým koutem včetně ručníků 

a osušek, fén, vysokorychlostní Wi-Fi. 
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2lůžkový pokoj 
standard 
 

Dopřejte si příjemný pobyt v 
moderně zařízeném pokoji, který je 
naplněn přirozeným světlem z 
velkých oken. 

 
 
 

Vybavení: LCD televize se satelitním 

příjmem, stůl s židlí, kvalitní postel 

s příjemným ložním prádlem, telefon 

s přímou volbou, trezor, koupelna se 

sprchovým koutem včetně ručníků 

a osušek, fén, vysokorychlostní Wi-Fi. 
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3lůžkový pokoj 
 

Pokoj je ideální volbou pro rodinné 
a skupinové pobyty. Skládá se ze 
dvou od sebe oddělených místností 
(postele 2+1) se společnou vstupní 
chodbou, koupelnou a toaletou. 
 

 
 
 

Vybavení: 2 prostorné místnosti, 

chodba, 2 LCD televize se satelitním 

příjmem, 2 stoly a židle, 3 kvalitní 

postele s příjemným ložním prádlem, 

telefon s přímou volbou, trezor, 

koupelna se sprchovým koutem 

včetně ručníků a osušek, fén, 

vysokorychlostní Wi-Fi. 
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Rodinný pokoj 
 

Pokoj je ideální volbou pro rodinné 
a skupinové pobyty. Skládá se ze 
dvou od sebe oddělených místností 
(postele 2+2) se společnou vstupní 
chodbou, koupelnou a toaletou. 
 

 
 

 

Vybavení: 2 prostorné místnosti, 

chodba, 2 LCD televize se satelitním 

příjmem, 2 stoly a židle, 4 kvalitní 

postele s příjemným ložním prádlem, 

telefon s přímou volbou, trezor, 

koupelna se sprchovým koutem 

včetně ručníků a osušek, fén, 

vysokorychlostní Wi-Fi. 
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2lůžkový pokoj 
LUX s terasou 
 

Umístěn na 9. poschodí, nabízí 
jedinečný pohled na historickou 
Prahu z terasy pokoje. Pro svou 
atmosféru je ideálním místem pro 
romantický nebo obchodní pobyt. 
 
 
 

Vybavení: LCD televize se satelitním 

příjmem, stůl s židlí, kvalitní postel 

s příjemným ložním prádlem, telefon 

s přímou volbou, lednice, set na kávu 

a čaj, trezor, koupelna se sprchovým 

koutem včetně ručníků, osušek a 

kosmetiky, fén, vysokorychlostní Wi-

Fi. 
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2lůžkový pokoj 
Superior 
 

Pokoj celý zařízen ve stylu Art Deco 
svým hostům nabízí moderní interiér 
a vybavení. Pro jeho jedinečnou 
atmosféru je pokoj vhodný ke 
zvláštním příležitostem. 
 
 
 

Vybavení: LCD televize se satelitním 

příjmem, stůl s židlí, kvalitní postel s 

příjemným ložním prádlem, telefon s 

přímou volbou, lednice, set na kávu 

a čaj, trezor, koupelna se sprchovým 

koutem včetně ručníků, osušek a 

kosmetiky, fén, vysokorychlostní Wi-

Fi. 
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Výjimečný servis 
24 hodin denně 
a 365 dní v roce. 

 Přihlášení na pokoj již od 13 hodin 

 Snídaně od 7:00 do 10:00 hodin 

 Snídaně i ve formě s sebou 

 Rezervace vstupenek a jízdenek 

 Úschova zavazadel 

 Hotelové taxi 

 Služba praní 

 Čištění oděvů 

 Služba žehlení 

 Kancelářské služby 
(tisk, kopírování, faxování) 

 Kadeřnictví a kosmetika 

 Mezinárodní tým 
profesionálních zaměstnanců  
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Načerpejte novou 
energii aktivním 
odpočinkem během 
pobytu u nás. Na 
výběr máte až z 8 
sportovišť a nově 
otevřený Saunový 
svět  
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Kontaktujte nás 

Hotel Olšanka 
Praha 3, Táboritská 1000/23, PSČ 130 00 
IČ: 264 18 703 

 

Sales department 
( +420 267 092 484  

* sales@hotelolsanka.cz 

Více informací naleznete na 

www.hotelolsanka.cz 


