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Recepce: 

Ubytování 
Ubytování na pokoji je možné od 14:00 hodin v
 
Buzení 
Pokud si budete přát ranní buzení
 
Adaptéry  
Řada základních adaptérů (nabíječ
 
Hygienické potřeby 
Základní hygienické potřeby je možné zakoupit na recepci hotelu.
 
Zavazadla, vybavení na golf a ostatní 
Svá zavazadla si můžete nechat v
zde uschovat také vybavení na golf, ko
 
Tisk a kopírování 
Pokud budete potřebovat vytisknout nebo zkopírovat dokumenty,
Tato služba je zpoplatněná.  
 
Noviny 
Místní noviny jsou k dispozici na recepci hotelu a v
 
Čištění obuvi 
Mechanický čistič obuvi je k dispozici nedaleko recepce u výtahu.
 
Deštníky  
Pro komfort v hotelu jsou pro Vás b
je zdarma.  
 
Taxi 
Pro objednávku taxi služeb kontaktujte
 
Účet a ostatní ceny  
Informace o cenách, ubytování a Vašem ú
recepci hotelu. Akceptujeme platební karty Master Card
 
Odjezd 
V den odjezdu je nutné opustit pokoje do 11:00 hodin. 
 
Kreditní karty  
Akceptujeme Master Card, Visa a Maestro.
 
Pozdní odjezd 
V případě pozdního odjezdu kontaktujte prosím re
účtován poplatek 700 Kč. 
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Ubytování na pokoji je možné od 14:00 hodin v den příjezdu.  

át ranní buzení, kontaktujte, prosím, recepci hotelu.  

(nabíječek) na telefony je zdarma k dispozici na recepci hotelu. 

řeby je možné zakoupit na recepci hotelu. 

Zavazadla, vybavení na golf a ostatní 
v místnosti pro zavazadla nedaleko recepce hotelu. M

zde uschovat také vybavení na golf, kočárky a ostatní. 

knout nebo zkopírovat dokumenty, prosím kontaktujte recepci hotelu. 

dispozici na recepci hotelu a v restauraci.  

dispozici nedaleko recepce u výtahu. 

ás během pobytu k dispozici na recepci hotelu

kontaktujte, prosím, recepci hotelu.  

nformace o cenách, ubytování a Vašem účtu během pobytu Vám poskytne pracovník na 
recepci hotelu. Akceptujeme platební karty Master Card, Visa a Maestro.  

den odjezdu je nutné opustit pokoje do 11:00 hodin.  

Akceptujeme Master Card, Visa a Maestro. 

 pozdního odjezdu kontaktujte prosím recepci hotelu. Za pozdní odjezd V
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dispozici na recepci hotelu.  

edaleko recepce hotelu. Můžeme Vám 

kontaktujte recepci hotelu. 

dispozici na recepci hotelu deštníky. Zapůjčení 

ám poskytne pracovník na 

cepci hotelu. Za pozdní odjezd Vám bude 
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Pokoj: 

 
Klí č (karta)   
Čipová karta slouží nejen k otevř
spojovacích dveří v Hotelu Dvorana. Karta slouží zárove
dobu pro otevření venkovních dveř
12:00 hodin v den Vašeho odjezdu. 
 
TV  
TV je k dispozici na všech pokojích. Seznam televizních program
 
Rádio 
Rádio je k dispozici na TV ve Vašem pokoji.
 
Minibar   
Minibar je k dispozici na všech pokojích. 
započtena v ceně pokoje. Cenu za konzumaci z
Děkujeme.  
 
Župan 
Župan je k dispozici ve Vašem pokoji. 
 
Pokojová služba  
Pokojová služby je k dispozici od 7:00 do 23:00 hodin. M
hotelu nebo telefonicky.  
 
Úklid pokoje  
Pokud nechcete být rušeni pokojovou službou, zav
pokoje.  
 
Antialergenní ložní prádlo 
Veškeré ložní prádlo je antialergenní. Pokud požadujete p
prosím, recepci hotelu. Pro polštář
deky a lehké přikrývky kontaktujte, 
 
Klimatizace  
Hotelové pokoje jsou vybaveny nezávislou klimatizací. Provoz ventilátoru je k
rok, regulace teploty pouze během letních m
 
Ekologie 
Ručník na zemi znamená – prosím vym
 
Fén 
Fén je k dispozici ve skříňce v koupel
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otevření Vašeho pokoje a zapnutí elektřiny, ale také k
Hotelu Dvorana. Karta slouží zároveň pro přístup na parkovišt

ení venkovních dveří hotelu. Prosím berte na vědomí, že funkč
ašeho odjezdu.  

dispozici na všech pokojích. Seznam televizních programů naleznete v

ašem pokoji. 

dispozici na všech pokojích. Dovolujeme si Vás upozornit, že nabídka minibaru není 
 pokoje. Cenu za konzumaci z minibaru prosím uhraďte na recepci hotelu. 

dispozici ve Vašem pokoji.  

dispozici od 7:00 do 23:00 hodin. Můžete si objednat jídlo a pití na recepci 

Pokud nechcete být rušeni pokojovou službou, zavěste prosím informační kartič

Veškeré ložní prádlo je antialergenní. Pokud požadujete péřové povlečení, kontaktujte 
epci hotelu. Pro polštáře navíc kontaktujte, prosím, recepci hotelu. Pro extra 

ikrývky kontaktujte, prosím, recepci hotelu.  

Hotelové pokoje jsou vybaveny nezávislou klimatizací. Provoz ventilátoru je k
ěhem letních měsíců.  

prosím vyměnit. Ručník na věšáku znamená – nadále použití. 

koupelně.  
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řiny, ale také k otevření 
ístup na parkoviště mimo otevírací 

že funkčnost karet končí ve 

 naleznete v hotelových deskách.  

nabídka minibaru není 
ďte na recepci hotelu. 

žete si objednat jídlo a pití na recepci 

ční kartičku na kliku Vašeho 

čení, kontaktujte 
recepci hotelu. Pro extra 

Hotelové pokoje jsou vybaveny nezávislou klimatizací. Provoz ventilátoru je k dispozici po celý 

nadále použití.  
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Elektrická p řípojka  
230 V (voltů). Univerzální adaptéry si m
volejte číslo 1111. Používání el
součástí vybavení pokoje, je zakázáno. 

 
Osobní toaletní potřeby 
Osobní toaletní potřeby si můžete zakoupit na recepci hotelu. 
 
Osobní cennosti  
Hotel na sebe nebere zodpovědnost za ztráty pen
a cennosti v trezoru, který je k dispozici na pokoji. 
 
Bezpečnost  
Pro zabezpečení peněz, šperků a ostatních cenností prosím využijte sejf na pokoji. Hotel Dvorana 
na sebe nebere zodpovědnost za p
že dveře Vašeho pokoje jsou zamč

 

Informace: 

 
Telefonní hovory v hotelu  
Telefonování v hotelu je zdarma. Č
recepci hotelu je 1111. 
 
Telefonní hovory mimo hotel  
Telefony mimo hotel jsou zpoplatně
mimo Českou Republiku prosím použijte kód zem
 
Telefonní kód pro Českou Republiku 
Kód země pro českou republiku je: 00420 nebo +420. Pro další informace
hotelu.  
 
www.hoteldvorana.cz 
Aktuální informace o ubytování j
 
E-mail 
E-mailová adresa hotelu Dvorana
 
Fax hotelu Dvorana 
Číslo faxu je: +420 355 311 313. Fax je k
 
Jízdní řády 
Informace o příjezdech a odjezdech autobu
na recepci hotelu.  
 
Ambasáda 
Pokud potřebujete pomoc z Vaší zem
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). Univerzální adaptéry si můžete zapůjčit na recepci hotelu. V př
o 1111. Používání elektrických, plynových nebo tepelných spotř

ástí vybavení pokoje, je zakázáno.  

ůžete zakoupit na recepci hotelu.  

Hotel na sebe nebere zodpovědnost za ztráty peněz a cenností. Prosím uschovejte 
dispozici na pokoji.  

ů a ostatních cenností prosím využijte sejf na pokoji. Hotel Dvorana 
ědnost za případné ztráty. Pokud opouštíte pokoj, ujist

e Vašeho pokoje jsou zamčené.  

hotelu je zdarma. Čísla jsou uvedena v telefonním seznamu na pokoji. 

Telefony mimo hotel jsou zpoplatněné. Zmáčkněte číslo 0 a pak číslo, které chcete
eskou Republiku prosím použijte kód země.  

eskou Republiku 
eskou republiku je: 00420 nebo +420. Pro další informace kontaktujte

Aktuální informace o ubytování jsou k dispozici na našich internetových stránkách. 

a: info@hoteldvorana.cz 

u je: +420 355 311 313. Fax je k dispozici na recepci hotelu.  

íjezdech a odjezdech autobusů, vlaků a o leteckém spojení Vám poskytne pracovník 

Vaší země, poskytneme Vám kontakt na Vaši ambasádu. 
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případě poruchy prosím 
ných spotřebičů, které nejsou 

z a cenností. Prosím uschovejte si peníze 

 a ostatních cenností prosím využijte sejf na pokoji. Hotel Dvorana 
ípadné ztráty. Pokud opouštíte pokoj, ujistěte se, prosím, 

telefonním seznamu na pokoji. Telefon na 

íslo, které chcete volat. Pro hovory 

kontaktujte, prosím recepci 

dispozici na našich internetových stránkách.  

ám poskytne pracovník 

, poskytneme Vám kontakt na Vaši ambasádu.  
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Služby 

 
Restaurace 
Otevřena denně od 11:30 do 23:00 hodin.
Snídaně od 7:00 do 10:00 hodin. 
Menu à la carte je k dispozici během otevírací
od 11:00 do 15:00 hodin.   
 
Školicí sály  
K dispozici nabízíme škálu školicích místností s
a promítacím plátnem. Je možné využít 
sedadel (absolutní kapacita je 300 sedadel). Nabízíme or
a hodinovou kancelář. Po dohodě
naše obchodní oddělení.  
 
Kinosál  
Kapacita hotelového kinosálu je 42 seda
a také promítání z flash disku za použití PC. 
komfort. Informace o cenách a službách j
také k dispozici.  
 
Suchá a parní sauna  
Suchou a parní saunu je třeba objednat p
Vstup dětí od 15 let. Objednávky se p
županu a pantoflí) jsou pro neubytované hosty k
 
Masáže  
V našem wellness centru nabízíme ř

hotelu. Objednávky se přijímají na recepci hotelu. Masáž si
2 hodiny předem na recepci.  
  
Kosmetika  
V našem wellness centru nabízíme kosmetické služby, které jsou v
se přijímají na recepci hotelu. Kosmetiku
recepci.  
 
Knihovna (Čítárna)/Internet   
Knihovna se nachází v prvním patř
také zdarma.  
 
Games klub  
Games klub je příjemné místo pro relaxaci a odpo
Za poplatek je možné zařídit obč
kontaktujte recepci hotelu.   
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 od 11:30 do 23:00 hodin. 

ěhem otevírací doby a denní menu je k dispozici v

me škálu školicích místností s  vysoce kvalitním ozvučením, data projektorem 
promítacím plátnem. Je možné využít ventilační systém a klimatizaci. Maximální kapacita je 140 

ta je 300 sedadel). Nabízíme organizaci školení, meeting
. Po dohodě je možné zajistit občerstvení. Informace o cenách Vám poskytne 

Kapacita hotelového kinosálu je 42 sedadel. V kinosále je k dispozici promítání DVD, BLU
sh disku za použití PC. Kinosál je luxusně vybaven pro Váš maximální 

formace o cenách a službách jsou k dispozici na recepci hotelu. Služby restaurace jsou 

řeba objednat předem. Nachází se v prvním patře a je zpoplatn
tí od 15 let. Objednávky se přijímají na recepci hotelu. Vybavení pro sauny (v

) jsou pro neubytované hosty k dispozici na recepci hotelu.  

našem wellness centru nabízíme řadu masáží. Seznam masáží je k dispozici na recepci 
řijímají na recepci hotelu. Masáž si, prosím, objednejte

našem wellness centru nabízíme kosmetické služby, které jsou v prvním patř
Kosmetiku si, prosím, objednejte alespoň 2 hodiny p

prvním patře a pro hosty hotelu je vstup bezplatný. 

íjemné místo pro relaxaci a odpočinek. K dispozici je kulečník, šipky, TV a poker. 
řídit občerstvení. Maximální kapacita je 25 lidí
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v pracovní dny 

čením, data projektorem 
systém a klimatizaci. Maximální kapacita je 140 

olení, meetingů, promítání 
erstvení. Informace o cenách Vám poskytne 

pozici promítání DVD, BLU-RAY 
n pro Váš maximální 

u. Služby restaurace jsou 

ře a je zpoplatněna. 
u. Vybavení pro sauny (včetně 

 

dispozici na recepci 
objednejte alespoň 

prvním patře. Objednávky 
hodiny předem na 

 Přístup k internetu je 

čník, šipky, TV a poker. 
rstvení. Maximální kapacita je 25 lidí. Pro více informací 
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Praní a čištění oděvů  
Praní a čištění oděvů je k dispozici od pond
vráceno následující pracovní den. Sá
zajištění služby prosím kontaktujte recepci hotelu. 
 
Speciální příležitosti  
Pokud si budete přát, můžeme Vám organi
Prosím kontaktujte recepci hotelu. 
 
Kulturní události  
Informace o kulturním dění jsou k
 
Fotograf 
Na požádání zajistíme služby fotografa. 
 
Parkování  
Hotel poskytuje soukromé parkovišt
Parkoviště je pro hosty a návštěvníky hotelu zdarma. 
 
Autopůjčovna 
Vypůjčení auta Vám zařídíme na recepci hotelu. 
 
Snídaně na pokoj  
Snídaně na pokoj si můžete objednat telefonicky 
v ceně ubytování. Objednávky přijímá recepce hotelu.
 
Ubytovací řád 
Ubytovací řád naleznete v hotelových deskách. 
 
Kurýrní služby 
Na přání Vám zajistíme kurýrní služby. 
 
Květiny  
Na přání Vám zajistíme objednávku kv
 
Žehlení 
Žehlička a žehlicí prkno jsou k dispozici na recepci hotelu. 
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dispozici od pondělí do pátku. Prádlo připravené v
vráceno následující pracovní den. Sáčky na prádlo s popisem služeb naleznete na pokoji. Pro 

ní služby prosím kontaktujte recepci hotelu.  

ůžeme Vám organizovat svatební, rodinnou nebo firemní oslavu. 
kontaktujte recepci hotelu.  

ění jsou k dispozici na recepci hotelu.  

Na požádání zajistíme služby fotografa.  

Hotel poskytuje soukromé parkoviště s kamerovým systémem přímo před budovou hotelu. 
ěvníky hotelu zdarma.  

řídíme na recepci hotelu.  

žete objednat telefonicky do 22:00 den předem. Tato služba
ednávky přijímá recepce hotelu. 

hotelových deskách.  

ání Vám zajistíme kurýrní služby.  

ání Vám zajistíme objednávku květin. Kontaktujte, prosím recepci hotelu. 

dispozici na recepci hotelu.  
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řipravené v 9:00 hodin bude 
popisem služeb naleznete na pokoji. Pro 

ou nebo firemní oslavu. 

řed budovou hotelu. 

edem. Tato služba není zahrnuta 

prosím recepci hotelu.  
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Aktivity mimo hotel:
 
Sport 
Informace o sportovním vyžití Vám poskytneme na recepci hotelu. 
 
Golfové hřiště 
Skvělá příležitost pro hráče golfu 
do 30 minut. Jedny z nejlepších golfových h

- Golf Resort Sokolov (20 minut autem) oficiální partner našeho hotelu 
ohledně slev prosím kontaktujte recepci hotelu. 

- Golf Resort Cihelny (15 minut autem) pro informace ohledn
kontaktujte recepci hotelu. 

- City Golf & Racing Club (5 minut autem) golfové h
jamkami 

- Golf Resort Karlovy Vary (10 minut autem) nejstarší h
Olšová Vrata 

- Golf Club Mariánské Lázn
- Golf Resort Františkovy Lá

Vybavení na golf si můžete uložit 
prosím, recepci hotelu. 
 
Bazén  
Můžete navštívit nedaleký bazén v
Karlových Varů (Alžbětiny Lázně
koupaliště Rolava (20 minut chůze). 
  
Fitness centrum  
Komplex Kalbi-centrum s možností rehabilitací, sportu a program
v areálu Zezan (5 minut cesty). Pro více informa
 
Projížďka kočárem  
Projížďku kočárem po Karlových Varech si m
 
Divadlo  
Divadlo je jedním z největších architektonických poklad
vídeňskými architekry Fellnerem a Helmerem. Nachází se v
 
Obchody  
Nedaleko hotelu se nachází obchodní centrum Varyáda 
minut chůze) a obchodní centrum Fontána 
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Aktivity mimo hotel: 

Informace o sportovním vyžití Vám poskytneme na recepci hotelu.  

če golfu - 4 z nejlepších golfových hřišť v České Republice jsou dostupné 
nejlepších golfových hřišť v okolí Karlových Varů jsou:

Golf Resort Sokolov (20 minut autem) oficiální partner našeho hotelu 
 slev prosím kontaktujte recepci hotelu.  

Golf Resort Cihelny (15 minut autem) pro informace ohledně slev pro hrá
kontaktujte recepci hotelu.  

& Racing Club (5 minut autem) golfové hřiště a dostihová dráha s

Golf Resort Karlovy Vary (10 minut autem) nejstarší hřiště v Karlových Varech zvané 

Golf Club Mariánské Lázně (35 minut autem) 
Golf Resort Františkovy Lázně (35 minut autem)  

žete uložit v hotelové úschovně zavazadel. Pro více informací 

žete navštívit nedaleký bazén v KV Aréně (15 minut chůze). Další veřejné bazény jsou v
ětiny Lázně, Hotel Thermal). Nedaleko našeho hotelu se nachází p

ůze).  

možností rehabilitací, sportu a programů zdravotní pé
sty). Pro více informací kontaktujte, prosím, recepci hotelu. 

árem po Karlových Varech si můžete objednat na recepci hotelu. 

ětších architektonických pokladů města a bylo navrženo 
skými architekry Fellnerem a Helmerem. Nachází se v blízkosti kolonády. 

hodní centrum Varyáda – Interspar (10 minut chů
obchodní centrum Fontána - Tesco (15 minut chůze) 
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České Republice jsou dostupné 
: 

Golf Resort Sokolov (20 minut autem) oficiální partner našeho hotelu - pro informace 

ě slev pro hráče prosím 

 a dostihová dráha s 9 odpališti a 18 

ových Varech zvané 

 zavazadel. Pro více informací kontaktujte, 

řejné bazény jsou v centru 
, Hotel Thermal). Nedaleko našeho hotelu se nachází přírodní 

ů zdravotní péče se nachází 
recepci hotelu.  

žete objednat na recepci hotelu.  

sta a bylo navrženo 
blízkosti kolonády.  

ar (10 minut chůze), Kaufland (5 
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Město: 
 
Centrum města  
Centrum města se nachází zhruba 2km od hotelu. Pro více informací kontaktujte
hotelu.  
 
Bary 
V Karlových Varech naleznete široké spektrum 
 
Banky 
Všechny budovy bank jsou v ulici T.G. Masaryka a ulici Moskevská. 
 
Bankomaty  
Bankomaty jsou k dispozici v nákupních centrech: Kaufland (5
(10 minut chůze), Fontána Tesco (15 minut 
 
Autobusové zastávky  
Nejbližší autobusová zastávka (mezim
nebo Sklářská). Pro více informací kontaktujte

 
Ostatní: 
 
Kouření 
Kouření v budově je zakázáno a v
Děkujeme za pochopení. 
 
Požár  
Pokud uslyšíte požární poplach, ihned opus
umístěné na zdech hotelových chodeb. Únikový plán je k
výtah! Dbejte na bezpečnost svoji i ostatních. D
 
Únikové východy  
Únikové východy jsou označeny zelenými nápisy EXIT, které jsou umís
únikových dveřích.  
 
Ubytovací řád 
Ubytovací řád naleznete na recepci hotelu. 
 
Informace ohledně letecké dopravy
Prosím kontaktujte recepci hotelu. 
 
Lékař 
V případě potřeby lékaře, prosím
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sta se nachází zhruba 2km od hotelu. Pro více informací kontaktujte

iroké spektrum barů, hospod a zábavných klubů

ulici T.G. Masaryka a ulici Moskevská.  

nákupních centrech: Kaufland (5 minut chůze), Varyáda Interspar 
ze), Fontána Tesco (15 minut chůze) 

Nejbližší autobusová zastávka (meziměstská doprava) se nachází v ulici Chebská (stanice Chebská 
. Pro více informací kontaktujte, prosím, recepci hotelu.  

 je zakázáno a v případě kouření na pokoji jsme nuceni účtovat 5

Pokud uslyšíte požární poplach, ihned opusťte místnost a řiďte se únikovými šipkami, které jsou 
né na zdech hotelových chodeb. Únikový plán je k dispozici v každém 

čnost svoji i ostatních. Děkujeme.  

čeny zelenými nápisy EXIT, které jsou umístěné v

ád naleznete na recepci hotelu.  

 letecké dopravy 
Prosím kontaktujte recepci hotelu.  

ře, prosím, volejte recepci hotelu tel: 1111 
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sta se nachází zhruba 2km od hotelu. Pro více informací kontaktujte, prosím, recepci 

spod a zábavných klubů.  

ůze), Varyáda Interspar  

Chebská (stanice Chebská 

čtovat 5 000 Kč. 

te se únikovými šipkami, které jsou 
každém pokoji. Nepoužívejte 

ěné v dolní části 
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Ztráty a nálezy 
Všechny nalezené předměty jsou uloženy 
 
Zvířata 
Zvířata v hotelu nejsou povolena.
 
Vlastní vybavení hosta 
Používání vlastního vybavení je na 
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ěty jsou uloženy na recepci hotelu. 

hotelu nejsou povolena. 

Používání vlastního vybavení je na vlastní nebezpečí hosta 
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