
Palladium

Hl. autobusové nádraží 
 Florenc 1 Km

Obecní dům

Hl. vlakové nádraží

Kongresové centrum
Praha 5 Km

Prašná brána

Staroměstské nám.

Karlův most

Pražský hrad

18 Km
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Vítejte v Hotelu KINGS COURT. Díky našim službám 
se stane váš pobyt v Praze přímo královským zážitkem. 

Objevte nejen úžasnou kulturu a architekturu Prahy,
ale také pulzující, kosmopolitní metropoli nabízející 
zábavu i skvělou gastronomii. Hotel KINGS COURT vám 
se svými službami zajistí dokonalý pobyt přímo v srdci 
Prahy na náměstí Republiky. Zažijte luxusní ubytování, 
výjimečné pokrmy a nápoje i osobní přístup. 
Těšíme se na vaši návštěvu!

ENJOY YOUR SLEEP, MEAL & MEETING



POKOJE
Odpočiňte si po náročném objevování Prahy v našich 
prostorných pokojích nebo apartmánech.

●   42 Deluxe pokojů
●   52 elegantní Deluxe Premium pokojů
●   31 Exekutivních pokojů s výhledem na náměstí 

Republiky
●   6 Junior Suite s masážní vanou
●   4 Prostorná Exekutivní Suite s obývacím pokojem, 

balkonem a masážní vanou

●   2 King David Suite s obývacím pokojem, balkonem 
a úžasným výhledem na náměstí Republiky a Obecní 
dům

●   1 Tower Duplex Suite se dvěma balkóny a úžasným 
výhledem na Prahu

SPA & RELAX
Nechte se hýčkat v našem Wellness & Spa 
KINGS COURT. 
Dopřejte si odpočinek a relaxaci během Vašeho 
pobytu a načerpejte s námi novou energii.

●  4 masážní a kosmetické místnosti
●  relaxační bazének s jacuzzi
●  finská sauna
●  mokrá parní sauna
●  relaxační zóna
●  fitness

ENJOY YOUR SLEEP, MEAL & MEETING
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ENJOY YOUR SLEEP, MEAL & MEETING

ADELE RESTAURANT & BAR
Servíruje pokrmy inspirované Středomořím a italskými 
chutěmi v moderně laděném interiéru. Celoročně se 
u nás můžete posadit na terase a vychutnat si krásný 
výhled na náměstí Republiky.
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MAJESTY LOUNGE
Dokonalé místo, kde zakončíte svůj den. Vyberte si ze široké 
nabídky originálních koktejlů a občerstvení při poslechu živé 
hudby. Máme otevřeno každý den.



Hotel KINGS COURT nabízí vhodné prostory pro vaši 
konferenci nebo seminář. Historický sál Ballroom 
Franz Josef I. dodá eleganci a styl větší akci, zatímco 
salonek Executive Suite je perfektním místem pro 
soukromá jednání. V MAJESTY LOUNGE uspořádejte 

obchodní snídani nebo firemní party s příjemnou večerní 
atmosférou.
Vyberte si z flexibilních prostor pro vaši akci společně  
s bohatým výběrem z našeho chutného menu  
a individuálním osobním přístupem.

 dimensions area      banquet
Name w x l x h (m) (sqm) theatre classroom u-shape geneve cabaret cocktail reception

Ballroom 
Franz Jozef I. 19 x 9 x 6,6 171 150 120 46 52 72 150 170

Executive Suite 4 x 6 x 3,1 24 18 12 12 - - 8 -

Majesty Lounge 18 x 8 x 2,7 144 40 - - - - 80 80
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