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Hotel Sovereign má ideální polohu v samém srdci města Prahy, pouze
pár kroků od Václavského náměstí. Hotel nabízí stylové a komfortní
ubytování, kombinuje moderní design interiéru, čtyř hvězdičkový
komfort a vyhlášenou kuchyni.

Hotel Sovereign is situated in the heart of Prague, just around the corner
from Wenceslas Square and it offers the ultimate in stylish accommodation,
combining modern interior design, four star deluxe comfort and world class
cuisine which, together, create a glamarous yet tranquil environment.

Hotel Sovereign je znám pro svůj vyhlášení a osobní servis, který ocení
hosté, kteří do Prahy přijíždí pro byznys i kteří si vybrali Prahu jako
destinaci pro svoji dovolenou.

Hotel Sovereign is known far and wide for its warm, attentive and customized
services enjoyed by corporate and leisure guests alike.

Rozmanitost a elegance našich 50 pokojů je připravena poskytnout Vám
maximální komfort.

The diversity and refined elegance of our 50 rooms is designed to provide
maximum comfort.

POKOJE

VYBAVENÍ POKOJŮ

SLUŽBY

3 Jednolůžkové pokoje typu superior
24 Dvoulůžkových pokojů typu superior
20 Dvoulůžkových pokojů typu deluxe
1 Apartmán
1 Třílužkový pokoj
1 Bezbariérový pokoj

Vysokorychlostní internetové připojení zdarma
Klimatizace
Pohodlná lůžka s komfortními přikrývkami
Ploché TV obrazovky se satelitním příjmem
Kompletní kávový a čajový servis
Bezpečnostní schránka
Vysoušeč vlasů
Lednička s minibarem
Telefon s přímou volbou
Pokojová služba

Bar
Restaurace
Fintness
Sauna
Masáže
Prádelna
Taxi servis
Concierge

ROOMS

IN-ROOM AMMENITIES

SERVICES

3 Single superior rooms
24 Double superior rooms
20 Double deluxe rooms
1 Apartman
1 Triple room
1 Roombarrier-free

Complementary High Speed Internet Access
Air Conditioning
Comfortable Beds
Multi-Channel Satellite Flat Screen TVs
Tea and Coffee-making Facilities
Safe
Hairdryer
Fridge with minibar
Direct Dial Telephone
Room service

Bar
Restaurant
Fitness
Sauna
Massages
Loundry
Limousine services
Concierge

STAROMĚSTSKÁ

MŮSTEK

MŮSTEK

NÁRODNÍ
TŘÍDA

MUZEUM

Politických vězňů 16
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 111 000
Fax: +420 221 111 020
E-mail: restaurant@sovereignhotel.cz
www.sovereignhotel.cz

RESTAURACE

RESTAURANT

Mr.A Restaurace je jedna z nejlepších pražských restaurací s unikátním
interiérem, otevřenou kuchyní a přináší Vám výjimečný gastronomický
zážitek.

Mr.A Restaurant is one of Prague´s finest gourmet restaurants with unique
interior, show kitchen and exclusive cuisine.

Šéfkuchař a Restaurant Manager Patrik Havlíček má za sebou již velkou
sbírku gastronomických úspěchů a zkušeností. Za svou práci získal
ocenění na světových gastronomických soutěžích a olympiádách.
Pracoval z nejlepších Pražských restauracích, ale i v Dubaji, Londýně,
Moskvě a Berlíně. V naší kuchyni najdete jen a pouze čerstvé a kvalitní
suroviny od nejlepších českých dodavatelů.
Naše motto je „nic není nemožné“ .

SNÍDANĚ
Náš bohatý snídaňový bufet zahrnuje mimo jiné také široký výběr džusů,
kávy a čaje. Výběr cereálií a müsli. Čerstvé domácí sladké a pečivo. Výběr
nejkvalitnějších lokálních uzenin a teplý snídaňový bufet.

Chef and Restaurant Manager Patrik Havlíček achieved success in
gastronomy and has many years of experience. For his work he was awarded
at many World gastronomy competitions. Patrik worked in the best of
Prague´s restaurants and also in Dubai, London, Moscow and Berlin. We use
only fresh ingredients from the best suppliers in Czech republic.
Our motto is „nothing is impossible“.

BREAKFAST
Our rich buffet breakfast also includes large choice of juices, coffee and tea.
You can try our scrambled eggs, fried potatoes, bacon, sausage, ham, cheese
and fresh fruit. Assortment of coffee cakes and other pastries.

