Hotely a penziony v Brně – doporučujeme:

Hotel Palacký
Kolejní 2905/2
612 00 Brno
tel.: 541 641 306
www.hotel-palacky.cz
Penzion Palacký*** je umístěn v areálu vysokoškolských kolejí Brno Královo Pole. V
objektu je restaurační zařízení. Pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV, SAT příjem,
telefon; Snídaně se podávají v "breakfast room" přímo na hotelovém patře. Lze
zabezpečit i celodenní stravování formou polopenze nebo plné penze v Pizzerii
Gabriela, která je součástí ubytovacích prostor. Dvoulůžkové pokoje s vlastním
sociálním zařízením, TV, SAT, telefon. Hosté penzionu mohou využívat přímo v
areálu služeb České pošty, navštívit kino, posedět v klubu. Hostům je k dispozici fax
na ústředně ubytovacího zařízení. S celodenním provozem (kromě letních měsíců) je
obchod s potravinami, papírnictví a drogistické zboží.
Pokoj 2 lůžkový: 750 Kč/osobu
Pokoj 2 lůžkový pro 1 osobu: 910 Kč/osoba

A-SPORT HOTEL
Vodova 108
Brno 612 00
Tel. recepce 544 525 039, brno@a-sporthotel.cz, www.a-sporthotel.cz
A-Sport Hotel je tříhvězdičkový hotel a nachází se v klidné části města Brna –
Královo Pole, asi 4 km od historického centra města. Jeho umístění je zajímavé i z
důvodu, že se nachází v bezprostřední blízkosti sportovního areálu, kdy fotbalový
stadion Zbrojovky Brno je vzdálen 3 minuty a Městská hala sportu asi 100 metrů.
Určitou přednosti je i to, že dostupnost k technologickému parku je asi 10 minut
chůze. V roce 2007 hotel prošel rekonstrukcí a ve velice krátké době si získal svou
klientelu, která je převážně tvořena podnikateli a sportovci. Hotel nabízí 32
dvojlůžkových pokojů velice komfortně a moderně zařízených s vlastním sociálním
zařízením, koupelnou nebo sprchou. Všechny pokoje jsou vybaveny kabelovou TV a
mini barem. Parkování je přímo u hotelu s kamerovým systémem. Hotel má
vyčleněné pokoje pro nekuřáky i kuřáky. Hotel disponuje 32 dvoulůžkovými moderně
a účelně zařízenými pokoji. Každý pokoj je vybaven sociálním zařízením, koupelnou
se sprchovým koutem a možností připojení k internetu. Možnost parkování před
hotelem ve sportovním areálu Královo Pole Brno.
Ceník:
Základní cena
Jednolůžkový pokoj
1.070,- CZK
Dvojlůžkový pokoj
1.480,- CZK
Třílůžkový pokoj
1.890,- CZK
Ceny za pokoj a noc včetně snídaně, polopenze 180,- Kč, 21,- Kč rekreační poplatek

Pension VENIA
Riegrova 1077/27
BRNO-Královo Pole
612 00
Telefon: 549 240 915, Fax: 541 213 290
email: venia@klecka-ag.cz, info@penzionvenia.cz, www.pensionvenia.cz
Solidní ubytování za přijatelnou cenu, vybavenost pokojů ve standartu
tříhvězdičkového hotelu, domácí a klidné prostředí, spojení z centra deset minut
veřejnou dopravou, osmnáct lůžek v jedno, dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích, jedno
apartmá (max.4 osoby), pokoje vybavené koupelnou s WC telefonem a minibarem,
rozšířená kontinentální snídaně v ceně ubytování, možnost parkování před
pensionem nebo ve dvoře na uzavřeném parkovišti, v docházkové vzdálenosti
mnoho restaurací v různých cenových kategoriích s možností celodenního stravování
jednolůžkový pokoj 1/1 1.000,- Kč
dvoulůžkový pokoj 1/2 1.400,- Kč
apartmá jedna osoba A 1/1 1.400,- Kč
apartmá dvě osoby A 1/2 1.700,- Kč
apartmá tři osoby A 1/3 1.800,- Kč

Penzion Luna
Štefánikova 81/12,
602 00 Brno – Královo Pole
Tel.: +420 - 541 235 781
Fax.: +420 - 549 523 215
E-mail: luna@penzion-luna.cz
www.penzion-luna.cz
Poskytujeme ubytování v 5 dvoulůžkových a 1 třílůžkovém pokoji.
Pokoje jsou klimatizovány, vybaveny televizorem, rádiem, každý má vlastní koupelnu
s WC a bidetem. Na pokojích 1 - 5 je vždy jedno z lůžek el. polohovatelné.
Cena ubytování (včetně snídaně):
Pokoj
Cena
Jednolůžkový
1000 Kč/ osoba/ noc
Dvoulůžkový
1600 Kč/ osoba/ noc
Třílůžkový
1900 Kč/ osoba / noc
K dispozici je omezený počet parkovacích míst ve dvoře
Parkovací poplatek za 1 vůz 100 Kč/24 hod
Nutné rezervovat a zaplatit rezervační poplatek.

Hotel VISTA
Hudcova 72
621 00 Brno
tel.: +420 541 217 088, 734 523 956
fax: +420 549 215 037
e-mail: hotel@vista-hotel.cz

Hotel IMOS Brno disponuje ubytovací kapacitou hotelu v celkovém počtu 264 lůžek.
Je situován v poklidném prostředí poblíž centra Brna. Nabízí jednolůžkové,
dvojlůžkové a třílůžkové pokoje pro ubytování. Ubytování v hotelu je v tříhvězdičkové
kvalitě. Součástí každého hotelového pokoje je koupelna s vlastním sociálním
zařízením, barevný televizor s příjmem satelitních programů a telefon. Hotel nabízí i
možnost ubytování v pokojích typu studio - jedná se o dva hotelové pokoje se
společnou předsíní, koupelnou a sociálním zařízením. V ceně za ubytování v hotelu
je zahrnuta i snídaně, podávaná formou švédského stolu.
K dispozici je vlastní parkoviště, kde mohou ubytovaní hosté zdarma parkovat se
svými vozy.
Ceník: jednolůžkový pokoj 1300 Kč / noc, dvoulůžkový pokoj 1450 Kč / noc při
objednávce ubytování mailem a zadání promo kódu TECHNICKÉ MUZEUM

