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Lokalita
Hostel & Pension Downtown se nachází v historickém centru Prahy, a to přímo
v UNESCO zóně:
 5 min pěšky od Václavského náměstí
 10 min pěšky od Staroměstského náměstí
 10 min pěšky od Karlova mostu

10 PRAŽKÝCH TOP MÍST
 Karlův most (10 min pěšky)
16. nejvyhlášenější památka světa dle TripAdvisoru 2015.

 Pražský hrad a Katedrála sv. Víta (30 min pěšky)
Jeden z největších hradních komplexů na světě.

 Staroměstské náměstí (10 min pěšky)
Navštivte nejznámější pražské náměstí s historickým
Orlojem.

 Židovské město (15 min pěšky)
Synagogy, hřbitovy, Židovské muzeum, Kafka a
Golem - to je Praha, kterou vyhledávají tisíce turistů.

 Staré město (5 min pěšky)
Zažijte unikátní atmosféru Starého Města ve spleti
malých uliček.

 Petřínská věž (10 min pěšky)
Malá Eiffelovka v Praze? Ano! Jen pár stovek metrů od hostelu.

 Malá strana (15 min pěšky)
Nejkrásnější pěší cesta na Pražský hrad vede přes Malou Stranu. Malá
Strana to je Praha a Praha to je Malá Strana.

Většina historických památek se nachází v docházkové vzdálenosti, stejně jako
do centra rušného nočního života.
Hostel & Pension najdete na Národní třídě, na jedné z nejznámějších pražských
ulic, v nově zrekonstruované historické kubistické budově.

 Kampa a Čertovka (10 min pěšky)
Odpočiňte si na Kampě, navštivte dnes již legendární zeď Johna
Lennona a proplujte malými Benátkami.

 ZOO (45 min MHD)
Navštivte jednu z nejkrásnějších ZOO na světě.

METRO

Nejbližší stanice metra je:
 Národní Třída (100 m od hostelu)
 Můstek station (300m od hostelu)
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 Karlovy lázně (10 min pěšky)
Zatancujte si na největší a na nejvyhlášenější diskotéce v Praze.
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Ubytování

CHECK IN:

AT 2PM

Hostel & Pension Downtown nabízí kvalitní ubytování v centru Prahy v těchto kategoriích:
CHECK-OUT: AT 10AM
 Privátní pokoj s vlastním příslušenstvím
 Privátní pokoj se společným příslušenstvím
Více fotografií naleznete zde: https://hostel-downtown.cz/en/gallery
 Sdílený pokoj se společným příslušenstvím (dormy)

PRIVÁTNÍ POKOJ S VLASTNÍM PŘÍSLUŠENSTVÍM
V prostorných dvou až sedmi lůžkových pokojích najdete:









SDÍLENÝ POKOJ (DORM)
V prostorných čtyřech až dvanácti lůžkových pokojích najdete:

vlastní sprcha a toaleta
Wi-Fi zdarma
stolní lampička
noční stolek
zásuvky
zrcadlo
stůl a židle

Dvoulůžkové pokoje nabízíme ve dvou variantách:
 manželská postel
 dvě oddělené postele

PRIVÁTNÍ POKOJ SE SPOLEČNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM
V prostorných dvou až dvanácti lůžkových pokojích najdete:
 Wi-Fi zdarma
 stolní lampička
 noční stolek
 zásuvky
 stůl a židle









- Sdílená toaleta a koupelna se nachází na každém patře
- Dormy nabízíme ve dvou variantách:
 smíšené dormy
 dámské dormy

OCENĚNÍ HOSTELU
 Hostel Downtown je držitelem několika oc enění

- sdílená toaleta a koupelna se nachází na každém patře
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uzamykatelné skříňky
=> zámek lze zapůjčit na recepci
Wi-Fi zdarma
stolní lampička
noční stolek
zásuvky
stůl a židle
veselé spolunocležníky 
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Služby














Non-stop recepce
Velká společenská místnost s TV
Nekuřácký hostel
Kartové zámky ve všech prostorách hostelu
Výtah



SLUŽBY ZDARMA
















Plně vybavená samoobslužná kuchyň
Wi-Fi zdarma ve všech pokojích
Směnárenský automat
PC koutek se třemi počítači
Úschovna zavazadel
Bezpečnostní sejf na recepci
Uzamykatelné skříňky na dormech
Doprovodné aktivity
Úschovna kol (4-5 míst)
Deskové hry a stolní fotbálek
Pianino a kytara ve společenské místnosti
Mapa Prahy
Povlečení
Teplá voda po 24 hodin
Čaj
PLACENÉ SLUŽBY










Snídaně formou švédského stolu (130 Kč)
Samoobslužná pračka (100 Kč) a sušička (100 Kč)
Transfer z letiště (650 Kč)
Taxi služba za přijatelné ceny
Tiskárna, kopírka, skener a fax
Občerstvení 24 hodin denně – studené nápoje, káva
Přijímáme platby kartou s poplatkem 3%
Poštovní služby
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K ZAPŮJČENÍ ZDARMA S VRATNOU ZÁLOHOU
Ručník
Adaptér
Visací zámek ke skříňkám
Fén
Žehlička a žehlící prkno
Deštník
Ventilátor

Pokoje jsou pro Vás při příjezdu připraveny od 2pm
Pokud přijedete před druhou hodinou a Váš pokoj
nebude hotový, můžete si uschovat Vše zavazadla v naší
úschovně – stejně tak při Vašem odjezdu (zdarma)!!!

Staráme se o Vaše bezpečí




-

Budete hlídáni kamerovým systémem a požárním hlásičem
Vstup do všech prostorů hostelu vede přes kartové zámky
Všechny sdílené pokoje mají uzamykatelné skříňky, zároveň také
můžete využít sejf na recepci.

Platba



Platba za ubytování je vyžadována vždy při příjezdu
Přijímáme:
 hotovost (CZK, EUR, GBP, USD)
 platební karty (VISA, EC/MC a AMEX)






Poplatek za platbu kartou je 3%
Ceny obsahují všechny poplatky (DPH, magistrální poplatky)
U skupin a delších pobytů může být požadována platba předem
Při pozdním vyklizení pokoje bude vyžadován poplatek 150Kč za
osobu. Po 14:00 bude vyžadována 100% platba za pokoj/lůžko.
Snídaně nejsou v ceně ubytování.
Pokud si chcete vytvořit rezervaci nebo se podívat na ceny, navštivte
tento odkaz: https://hostel-downtown.cz/reservation
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Rezervační podmínky




Každý host musí při příjezdu předložit platný občanský průkaz nebo pas.
Hostel má právo předautorizace celé nebo částečné částky za ubytování na
platební kartě klienta.

Nabízíme 10% SLEVU pro držitele karet Hostelling International!
 Sleva je poskytována pouze pro přímé rezervace
(náš web, email, dopis, telefon) a nebo
příchozím bez rezervace.
 Sleva není poskytována na rezervace, které již
získaly slevu



Nabízíme slevy pro skupiny a dlouhodobé pobyty



"Rodinná sleva" pro děti v doprovodu rodičů (dle věku dítěte)
 0-4 let zdarma bez nároku na lůžko, nebo 50% sleva na lůžko
 5-10 let sleva 50% (s lůžkem i bez lůžka)

Podmínky pro získání "Rodinné slevy"
o
o

o

o
o

Při uplatnění Rodinné slevy musí rodiče doložit věk dítěte pomocí
občanského průkazu nebo pasu, jinak se sleva neuzná.
Rodinná sleva se poskytuje pouze na rezervace uskutečněné v našem
hostelu napřímo, tj. emailem, rezervačním formulářem na webových
stránkách hostelu, nebo osobně.
Rodinná sleva se neposkytuje na rezervace vytvořené přes partnerské
rezervační systémy (např. HostelWorld, HiHostels, Booking.com, HRS,
HostelBookers a jiné).
Rodinná sleva se nevztahuje na snídani ani jiné doprovodné služby.
Slevy se nedají kumulovat (např. nelze kombinovat Rodinnou slevu spolu
se slevou za hostelovou kartu).

Pro vice informací navštivte tento odkaz:
https://www.jsc.cz/files/booking-conditions-375-en.pdf
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Aktivity




Hostel Downtown nabízí veliké množství aktivit a to každý den a
každou noc
Tyto aktivity jsou většinou zdarma!
Zažeňte nudu v doprovodu našich animátorů a baťůžkářů z celého
světa - objevte magickou atmosféru hostelu Downtown

Aktuální program můžete najít zde:

https://hostel-downtown.cz/en/activities

Naše aktivity:











Prohlídky Staré Prahy
Procházka na Pražský hrad
Společné vaření
Bingo a pivo
Túra na kolech
Ochutnávka piv
PubCrawl
Loutkové divadlo – Faust
Downtown hledá talent
A mnoho dalších…

Vychutnejte si procházku Prahou, navštivte Pražský Hrad, vyšplhejte s
námi na Petřín, pomalujte zeď Johna Lennona, ochutnejte pivo ve
vyhlášených pražských hospodách, pojďte s námi tancovat nebo nám
ukažte svůj talent 
Mezi naše nejoblíbenější aktivity patří společné vaření a večeření. To
jsou ty večery, kdy hostel ožívá nezaměnitelnou atmosférou, a vznikají
přátelství na celý život.
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Pokud cestujete z letiště Václava Havla:

Jak se dostat do našeho
hostelu z letiště

1. Kupte si lístek
Kde mohu koupit lístek?
 V automatu na lístky přímo na letišti
 V informačním centru na letišti
Jaký typ lístku potřebuji?
 Lístek za 32 CZK (platný 90 minut)

5. Najděte vstup do metra
6. Jeďte metrem (zelená trasa) do stanice MŮSTEK



Pokud si koupíte lístek u řidiče, budete muset
zaplatit určitou částku navíc 

2. Jeďte autobusem s číslem 119
Kde mohu najít autobus?
 Autobusová zastávka je přímo před
letištní halou

3. Označte lístek v autobusu!!!
Lístek musí být potvrzený!!!
Lístek stačí potvrdit je jednou, a to když
nastupujete do prvního dopravního prostředku

nástup

výstup

Kde musím vystoupit?
o musíte vystoupit na stanici Můstek( šestá stanice )
Jak to dlouho trvá?
o trvá to přibližně 10 minut
Potřebuji nějaký další lístek?
o Ne, pokud jste si koupil lístek na letišti, je platný pro veškerou
veřejnou dopravu (pouze však 90 minut)

7. Najděte východ
4. Vystupte na zastávce NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN
Jak to dlouho trvá?
 Trvá to přibližně 15 minut
Jak poznám tuto zastávku?
 Tato zastávka je poslední...takže všichni
budou vystupovat s Vámi 
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a) Jděte tímto směrem
b) Vyjeďte po schodech
c) Odpočte doprava
d) Najděte východ zvaný
Národní
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8. Jděte pěšky do našeho hostelu
- Nyní musíte jít pěšky přibližně 300 metrů do našeho hostelu 



Během noci (mezi přibližně půlnocí a 5am )
 Můžete využít taxi nebo si najít aktuální spojení na webových
stránkách: http://www.dpp.cz/en/ (z: Letiště Václav Havla, do:
Můstek)
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Jak se dostat do našeho
hostelu z 13
Hlavního nádraží
Pokud cestujete z Hlavního nádraží:

5. Jeďte metrem (zelená trasa) do stanice MŮSTEK

1. Kupte si lístek
Kde si mohu koupit lístek?
 V automatu na lístky přímo na nádraží
 V informačním centru na nádraží
Jaký typ lístku potřebuji?
 Lístek za 24 CZK (platný 30 minut)

2. Označte si lístek před vstupem do metra

výstup nástup

Lístek musí být potvrzený!!!

Kde musím vystoupit?
o musíte vystoupit ve stanici Můstek ( první stanice)

Lístek stačí potvrdit je jednou, a to když
nastupujete do prvního dopravního prostředku

Jak to dlouho trvá?
o trvá to přibližně 2 minuty

3. Jeďte metrem (červená trasa) do stanice Muzeum
4. Přestupte na zelenou trasu A

Potřebuji nějaký další lístek?
o Ne, pokud jste si koupil lístek na nádraží, je platný pro veškerou
veřejnou dopravu (pouze však 30 minut)

6. Najděte východ
e) jděte tímto směrem
f) vyjeďte schody
g) Odbočte doprava
h) Najděte východ zvaný Národní

Jděte tímto směrem

7. Jděte pěšky do našeho hostelu
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- využijte stejné instrukce jako z letiště (strana 11)
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Pokud cestujete z Autobusového nádraží – Florenc:

1. Najděte vstup do metra

Jak se dostat do našeho
hostelu z autobusového
nádraží

Během noci (mezi přibližně půlnocí a 5am )
 Můžete využít taxi nebo si najít aktuální spojení
na webových stránkách: http://www.dpp.cz/en/
(z: Letiště Václav Havla, do: Můstek)

Kde musím vystoupit?
o Musíte vystoupit ve stanici Národní třída (třetí stanice)
Jak to dlouho trvá?
o Trvá to přibližně 4 minuty
Potřebuji nějaký další lístek?
o Ne, pokud jste si koupil lístek na autobusovém nádraží Florenc,
je platný pro veškerou veřejnou dopravu (pouze však 30 minut)

2. Kupte si lístek
Kde si mohu koupit lístek?
 V automatu na lístky v metru

10. Najděte východ

Jaký typ lístku potřebuji?
 Lístek za 24 CZK (platný 30 minut)

a) Jděte tímto směrem
b) Jeďte po schodech
c) Zatočte doprava

3. Označte si lístek před vstupem do metra!!!
Lístek musí být potvrzený!!!

11. Jděte pěšky do našeho hostelu

Lístek stačí potvrdit je jednou, a to když
nastupujete do prvního dopravního prostředku

- jděte přibližně 100m směrem k Národnímu divadlu
- Hostel se nachází na pravé straně ulice

4. Jeďte metrem (žlutá B trasa) do stanice Národní třída

nástup

výstup
15
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DŮLEŽITÉ RADY O PRAZE
 Buďte opatrný na kapsáře!!!

Kde mohu parkovat?

 Nezapomeňte si koupit lístek pro městskou dopravu!!!
=> Inspektoři jsou zde přísní
Kde si mohu koupit lístek?




V informačním centru
V automatu na lístky v metru
V novinovém stánku

 Nerozměňujte si peníze na letišti nebo na Hlavním nádraží!!!
=> Je tam velmi špatný kurz
 Nerozměňujte si peníze na ulici!!!
=> Můžete dostat jiné peníze – ne českou měnu!
Kde si mohu vyměnit peníze?


 Neparkujte s Vaším autem na modré zóny!!!
=> je to určené pouze pro rezidenty

Můžete využít náš platební automat,
který se nachází v kuchyni našeho hostelu
Žádné poplatky

 Neberte si taxi z letiště nebo Hlavního nádraží!!!
=> Řidič taxíku bude požadovat příliš vysokou částku






Musíte najít oranžovou zónu
Hostel Downtown nemá vlastní parkoviště
Můžete parkovat v podzemních garážích nedalekého
Národního divadlo (CZK 700 za den)
Nebo můžete využít parkovišť P+R na Praze 7 – Holešovice
(CZK 100 za den) odkud je velice snadné se dostat metrem
do centra (C trasa): http://www.dpp.cz/parkoviste-p-r/

 Zkontrolujte počasí před tím, než budete cestovat!!!
=> Počasí v Praze je velice proměnlivé
Kde to mohu zjistit?
 Navštivte tuto stránku:
https://www.yr.no/place/Czech_Republic/Prague/Prague/

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Policie
Hasiči
Záchranná služba
Tísňové volání

158
150
155
112

Kde si mohu objednat taxi?




Můžeme pro Vás objednat taxi za stálou a rozumnou cenu
- Letiště – Hostel Downtown (650CZK)
- Hlavní nádraží – Hostel Downtown (300CZK)
- Autobusové nádraží Florenc- Hostel Downtown (300 CZK)
Pokud budete mít zájem, můžete si to zamluvit předem u
nás: E-mail: downtown@jsc.cz
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Hostel & Pension Downtown
Národní 19, 110 00 Praha 1
E-mail: downtown@jsc.cz
Tel: +420 224 240 57
Mob: +420 739 343 863
Fb: Hostel Downtown
hhdghttps://www.facebook.c
om/hostel.downtown/
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