HOTEL CASTLE RESIDENCE PRAHA ****
Adresa: Květinářská 755, 182 00 Praha 8
Tel: +420 283 881 604
Email: info@castleresidence.cz
www.castleresidence.cz

Jednolůžkový pokoj

Minimálně 32 m2, zdarma Wi-Fi & LAN, klimatizace, káva a čaj na pokoji, trezor,
minibar, telefon, satelitní TV, pracovní stůl, sezení s čajovým stolkem, předsíň,
stojan na zavazadla, šatní skříň, sprcha, WC, fén, koupelnové vybavení, denní
úklid

Cena zahrnuje snídani, parkování, dopravu do PTC a zpět
1 – 5 nocí
70 EUR / noc / pokoj
6 a více nocí

60 EUR / noc / pokoj

Dvoulůžkový pokoj / s manželskou postelí nebo oddělenými postelemi
Minimálně 46 m2, zdarma Wi-Fi & LAN, klimatizace, káva a čaj na pokoji, trezor,
minibar, telefon, satelitní TV, pracovní stůl, sezení s čajovým stolkem pro 2
osoby, předsíň, stojan na zavazadla, šatní skříň, sprcha, WC, fén, koupelnové
vybavení, denní úklid

Cena zahrnuje snídani, parkování, dopravu do PTC a zpět
1 – 5 nocí
80 EUR / noc / pokoj
6 a více nocí

70 EUR / noc / pokoj

HOTEL DUO ****
Moderní hotel s vlastní zahradou a restaurací,
recepce k dispozici 24 hodin denně, s možností
procházek a nákupů v blízkém okolí.
Adresa: Teplická 492, 19000 Praha
www.hotelduo.cz

Ubytování pouze 3 km od Protonového centra,
5 - 9 minut autobusem se zastávkou MHD před budovou hotelu
anebo 35 minut pěšky.

11 900 Kč za 1 měsíc pro 1 až 2 osoby na pokoji
K ceně nutno přičíst:
Závěrečný úklid 1000Kč
Pobytová taxa 50Kč / os / noc (neplatí držitelé ZTP průkazky a doprovod)
Další informace:

-

-

Ručníky vlastní nebo za poplatek, vlastní toaletní papír a mýdlo
Možnost ubytování s pejskem / 1 500 Kč za měsíc
Parkovací místo u hotelu / 1 000 Kč za měsíc
Možnost praní osobních věcí (pračka a sušička) / 60 Kč za 1 hod.
Zvýhodněné stravování pro ubytované/ týdenní menu je k dispozici na vyžádání na recepci hotelu
V okolí 2 jídelny, restaurace

HOTEL HENRIETTA
Hotel vzdálený jen 5 minut autem od Protonového centra. Parkování možné v podzemních garážích.

www.henrietta.cz
Adresa: Ke Stírce 42, 182 00 Praha 8
Cena: do 800 Kč / pokoj / noc
Pokoje nedisponují televizí.
Cenu za dlouhodobé ubytování lze stanovit individuálně.
Cena nezahrnuje snídani (možno dokoupit za 110Kč/osoba) a pobytovou taxu (50Kč/os/noc).
Parkování v garáži 100Kč / auto / noc.

HOSTEL HOMÉR
Ubytování hostelového typu, 1 zastávka tramvají od PTC.
www.hostelhomerliben.cz
Email: info@hostelhomerliben.cz
Telefon: +420 606 547 491
Adresa: Ve vrchu 2501/8, 18000 Praha 8
Cena: Jednolůžkový pokoj
Dvoulůžkový pokoj
Sdílené lůžko

10.900Kč / měsíc
12.000Kč / měsíc
250Kč / noc – 7.500Kč / měsíc

Cena zahrnuje úklid, pobytovou taxu, ložní prádlo. Na pokoji mini lednička.
Ručníky vlastní.
Koupelna a 2x WC společné na každém patře.
K dispozici pračka: 100Kč / prací cyklus (prací prostředek vlastní).
K dispozici společná kuchyňka – osobní nádobí (příbor, sklenice, talíř) lépe vlastní.
Parkování v okolních ulicích, nejsou zavedeny zóny.
Zvíře s sebou je možné.

PENZIONY KARNET A GRANIT
Penziony umístěné v klidné vilové části Rokoska vzdálené cca 20 minut pěšky od Protonového centra.
Disponují zahradou, parkování je možné před penzionem.
www.penziony-u-protonoveho-centra.cz
Email: karnet.granit@gmail.com
Telefon: +420 603 445 345

Penzion KARNET
Nad Rokoskou 5, 182 00 Praha 8

Penzion GRANIT
S.K.Neumanna 19, 182 00 Praha 8

Všechny apartmány jsou vybaveny vlastní koupelnou, kuchyní či kuchyňským koutem, TV a WiFi
připojením. Dle dohody je možné využívat i pračku a sušičku. Možnost zakoupení snídaně.

Cena dlouhodobého pobytu se odvíjí od velikosti apartmánu. Cenu lze nastavit na základě poptávky.
Orientačně:
Karnet
1 osoba
od 690Kč
Granit
1 osoba
od 690Kč
2 osoby
od 750Kč
2 osoby
od 850Kč

HOTEL PAWLOVNIA***
Hotel vzdálený jen 20 minut pěšky, 5 min autem od Protonového centra. Parkování možné u hotelu.
www.hotelpawlovnia.cz
Adresa: V Holešovičkách 1401/5, 181 00 Praha 8
Kontakt: reservations@hotelpawlovnia.cz
Cena: 1 000 Kč / dvoulůžkový pokoj se snídaní / noc
13 000 Kč / dvoulůžkový pokoj bez snídaně / měsíc
15 000 Kč / čtyřlůžkový pokoj bez snídaně / měsíc
Cena nezahrnuje pobytovou taxu (50Kč/os/noc).
Cena zahrnuje parkování, úklid 1x týdně, ručníky, ložní prádlo, vnitřní bazén.
U dlouhodobého ubytování možnost dokoupit snídani za 110Kč / osoba.
Možnost využití pračky.
Čtyřlůžkové pokoje pouze s vanou.

HOTEL PAWLOVNIA ***
Hotel vzdálený 20 minut pěšky, 5 minut autem od Protonového centra. Parkování zdarma u hotelu.
www.hotelpawlovnia.cz
Adresa: V Holešovičkách 1401/5, 181 00 Praha 8
Cena za dvoulůžkový pokoj:
1 – 10 nocí
4.500 Kč
11 – 20 nocí
9.000 Kč
21 – 30 nocí
13.500 Kč
Cena je konečná, včetně pobytové taxy.
Cena za čtyřlůžkový pokoj s vanou:
do 30 nocí:
15.000 Kč
Cena nezahrnuje pobytovou taxu (50Kč/os/noc)
Cena vždy zahrnuje parkování, úklid 1x týdně, ručníky, ložní prádlo, vnitřní bazén.
Snídani možno dokoupit za 110Kč / osoba.
Možnost využití pračky.

Sportcentrum KORÁB, penzion
Hotel vzdálený jen 10 minut pěšky od PTC, parkování možné u hotelu zdarma.
www.penzionkorab.cz
Adresa: Krejčího 2261/2a, 180 00 Praha 8
Kontakt: info@sckorab.cz
Tel: 778 775 525
Cena: 1 000 Kč / noc
1 300 Kč / noc

800 Kč / noc při pobytu měsíc a déle
1 150 Kč / noc při pobytu měsíc a déle

- jednolůžkový pokoj
- dvoulůžkový pokoj

1 600 Kč / noc apartmán při obsazení 1-2 osobami
2 000 Kč / noc apartmán při obsazení 3-4 osobami
Cena nezahrnuje pobytovou taxu (50Kč/os/noc), snídani (150Kč formou servírovaného talíře).
Cena zahrnuje parkování, úklid 1x za 2 dny, ručníky, ložní prádlo.
Na pokojích minilednička, rychlovarná konvice.
Ubytovaní hosté mají k dispozici fitness, levnější sazbu při využití sauny.

APARTMÁNY NA KORÁBĚ
Kompletně vybavené byty o velikosti 1+kk (32 m2) s možností garážového stání v docházkové vzdálenosti od
Protonového centra.

www.facebook.com/VipAccommodationPrague
Email: hana.johnova@gmail.com
Telefon: +420 606 777 539
Adresa: Na Korábě 3, 180 00 Praha 8
Cena: 1.300Kč / noc
Cena zahrnuje úklid, pobytovou taxu, ložní prádlo i ručníky.
Cena platí při ubytování na měsíc a déle (cenu za kratší dobu je možné stanovit individuálně).
Byty jsou určeny pro 2 osoby, pro 3.osobu je možné využít rozkládací pohovku.

