Welcome
Dogs!
Welcome home to Falkensteiner Hotel Prague!
Vacation is always best when you can spend carefree days in good
company without having to worry about anything. As a „Welcome Dogs“
hotel, we are not only happy to take care of your needs, but also aim to
provide a comfortable time for your four-legged family members at the
same time. A feel-good experience for all, woof!
Vítejte doma ve Falkensteiner Hotelu Prague!
Dovolená je vždy nejlepší, když můžete strávit bezstarostné dny v dobré
společnosti a nemusíte se o nic starat. Jako „Welcome Dog“ hotel se nejen
rádi postaráme o vaše pohodlí, ale zároveň se snažíme zajistit příjemné
chvíle pro čtyřnohé členy vaší rodiny. Skvělé zážitky pro všechny, haf!

SERVICES

NABÍDKY / SLUŽBY

• Arrival package for each dog (treats)
• Tips for walking paths
• Dog walking service (upon request and
reservation at the reception)
• Dog grooming service (upon request
and reservation at the reception)
• Dog blanket, food and water bowl
• Dog bar with water for the dogs
at the entrance
• Dog waste disposal stations

• Příjezdový balíček pro každého psa
(pamlsky)
• Tipy na procházky
• Procházková služba (na vyžádání a po
rezervaci na recepci)
• Služba péče o psy (na vyžádání a po
rezervaci na recepci)
• Psí deka, miska na jídlo a miska na pití
• Psí bar s miskami na vodu u vchodu
do hotelu
• Stanice na odstraňování psích
exkrementů

PARKS - PLACES

PARKY - MÍSTA

• Dog park Letná:
Kostelní 1320/42, 170 00 Prague 7
• Punt’s Dog Confectionery:
homemade dog treats that include
cakes, muffins, meat and meatless
treats - Soběslavská 2249/23, 130 00
Prague 3

• Psí park Letná: Kostelní 1320/42, 170 00
Praha 7
• Punťova psí cukrárna:
domácí pamlsky pro psy, jako zákusky,
muffiny, masové i bezmaské pochoutky
- Soběslavská 2249/23, 130 00 Praha 3

WELCOME IN

VÍTEJTE VE

• Guest rooms
• Lobby
• Terrace

• Pokoj pro hosty
• Lobby
• Terasa

PLEASE STAY OUTSIDE OF

PROSÍME NEVSTUPUJTE SE PSY

• Bar
• Breakfast room
• Spa and fitness area

• Bar
• Snídaňová místnost
• Spa a fitness

STATE RULES OF CONDUCT

NÁRODNÍ POŽADAVKY

• Microchip
• Vaccination against rabies
(at least 21 days ago)
• Written declarations signed by the
owner, certifying that the animal is
being transferred to the EU within the
non-commercial movement
• Always on a leash in public
• Bags for dog waste needed
• Veterinarian health certificate
or EU passport
• Breed allowed by country law
• General code of conduct in public

• Mikročip
• Očkování proti vzteklině
(nejméně 21 dní staré).
• Písemné prohlášení podepsané
majitelem, že zvíře je do EU dováženo
v rámci neobchodního přesunu
• Na veřejnosti vždy na vodítku
• Sáček na psí exkrementy
• Veterinární osvědčení nebo EU- pas
• Plemeno povolené podle vnitrostátních
právních předpisů
• Obecný kodex chování na veřejnosti

RULES OF CONDUCT (HOTEL)

PRAVIDLA CHOVÁNÍ V HOTELU

Dogs must always be kept on a leash in
the public areas of the hotel.

Psi musí být ve veřejných prostorách
hotel vždy na vodítku!

Walking & Running Tips
Tipy na vycházky

RIEGROVY SADY PARK

STROMOVKA PARK

A beautiful walk of 2,8 km in one way
through the city, passing by nicely renovated National Museum building to one
of the most beautiful residential areas of
Prague called Vinohrady.

A great 6,5 km circuit passing through
the Old Town, crossing the Vltava river
and climbing 250 + stairs to Letná park,
passing through residential quarter to
Stromovka park and back to the hotel.

Krásná procházka městem v délce 2,8 km
(jedna cesta), kolem nádherně zrekonstruované budovy Národního muzea do
jedné z nejkrásnějších rezidenčních čtvrtí
Prahy – Vinohrad.

Skvělý 6,5 km dlouhý okruh procházející
Starým Městem, překračující Vltavu a
stoupající po více než 250 schodech do
Letenských sadů, procházející obytnou
čtvrtí do parku Stromovka a zpět do
hotelu.

Cute Dogs
Ječná 29 I 120 00 Prague 2
+420 734 850 234
Dogs Club Barber Shop
Plzeňská 114 I 150 00 Prague 5
+420 774 540

Veterinary Clinic Vetvin
J. Masaryka 457 I 120 00 Prague 2
+420 222 543 779

Pet Center - Palladium Shopping Center
nám. Republiky 1 I 110 00 Prague 1
+420 226 886 640
WE LOVE DOGS Hunter
Vinohradská 39 I 120 00 Prague 2
+420 777 709 015

Falkensteiner Hotel Prague BFFFF
Opletalova 21 I CZ-11000 Praha
falkensteiner.com/prague

