
Hotel Generál - exkluzivní pětihvězdičkový hotel 
v tichém středu Prahy

Hotel General, exkluzivní pětihvězdičkový 
hotel splňující požadavky této klasifikace podle 
systému „Hotelstars Union”, se nachází v tichém 
středu města mezi Vltavou a obchodní zónou 
Anděl. Toto ideální umístění umožňuje hostům 
snadný přístup ke všem hlavním turistickým 
atrakcím a obchodním příležitostem krátkou 
pěší procházkou nebo několikaminutovou jízdou 
snadno dostupnou městskou hromadnou 
dopravou.

Hosté oceňují od počátku existence hotelu 
osobní přístup, klidnou a jedinečnou 
atmosféru hotelu, nemluvě o komfortu 
a mimořádných službách. Proto dnes hotel 
patří k nejdoporučovanějším luxusním hotelům 
v Praze.

Hotel General byl založen v roce 2007 po 
rozsáhlých rekonstrukcích historické budovy, 
která na tomto místě stála již od roku 1890.

Dnes pro pohodlí našich hostů nabízí 
hotel 20 unikátně zařízených pokojů (3 
standardní jednolůžkové pokoje, 11 luxusních 
dvoulůžkových/manželských pokojů, 3 Junior 
apartmá a 3 apartmá General, která jsou tvořena 
vždy dvěma místnostmi). Výzdoba i interiér 
hotelu, každého jednotlivého pokoje byly 
inspirovány životem a činy slavných generálů 
a vojenských vůdců z historie celého světa.

Každý pokoj je jedinečný a je vybaven vším, 
co hotelový host potřebuje pro své pohodlí: 
samostatně ovládanou klimatizací, LCD televizí 
s bohatým výběrem programů, telefonem, 
bezplatným připojením na internet, mini-barem, 
sejfem, žehličkou a dále čajovarem a kávovarem 
jako pozorností podniku.

Jako další pozornost podniku a pro ještě větší 
pohodlí hostů nabízí hotel po příjezdu uvítací 
nápoj, různé slevy, romantický balíček služeb 

a další balíčky, dále chráněné parkování před 
hotelem nebo v kryté garáži s hydraulicky 
ovládaným vjezdem (za příplatek), restauraci, 
vinárnu a koktejlového baru ale také saunu.

Hotel General se těší na své hosty, kterým 
garantuje pohodlný a nezapomenutelný pobyt 
v Praze. 

Daň z převodu nemovitosti platí kupující.

Webové stránky hotelu:
www.hotel-general.com

Celková plocha: m2

Počet pokojů: 20
Celková plocha: 
Počet pater:
Restaurace: ano
Bary: 
Konferenční místnost: ano  
Parkování: ano
Hotel založen: 2007

zobrazit na mapě

Adresa

Svornosti 1143/10, Praha 5

TripAdvisor Rating

#13 of 665 z hotelů v Praze

Klasifikace Cena 
6 000 000 EUR

https://www.google.com/maps/place/Hotel+General*****/@50.0702748,14.4069515,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x470b945846aaba69:0xab77cb14782a568b
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Máte-li zájem o tuto nemovitost, kontaktujte:

Radka Brewer Ph.D.
777 903 244
radkabrewer@gmail.com


