Skryté perly
... Zkuste to dnes jinak!

Vážení hosté,
Praha je město nekonečna tváří. Všichni známe
Prahu historickou, Prahu stověžatou nebo Prahu
– matku měst. Nesmíme ale zapomínat, že Praha
je dnes hlavně moderní město… A my vám ji rádi
ukážeme našima očima.
Váš OREA Hotel Angelo Tým
#oreaangelo
#oreahotels
#oreabavi
#ceskobezstarosti
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PRAHA BOTANICKÁ
ZAHRADA KINSKÝCH
Nově zrekonstruovaná zahrada Kinských nabízí
krásný zážitek. Zahrada je protkána mnoha
upravenými cestami a cestičkami. V zahradě
potkáte spoustu zajímavých atrakcí a památek,
mimo jiné lanovou dráhu, pískovcové skály, jezírka,
vodopády, tekoucí schody a také dětské hřiště.

Mapa

Trasa pěšky

Náš tip: V blízkosti hlavního vstupu se posilněte
ve zmrzlinárně Angelato.
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Web

Trasa pěšky

PRAHA Z VÝŠKY
STŘECHA LUCERNY
Vychutnejte si atmosféru První republiky ze
střechy paláce Lucerna. Rozsáhlé střešní terasy
byly už po počátku stavby (1907) plánovány
ke společenskému životu. K uskutečnění
záměru ale došlo teprve před pár lety, ale
o to s větší parádou. Užijte si komorní koncert,
tématické večery či romantické posezení
s krásným západem Slunce nad Prahou.
Trasa: TRAM č. 9 přímo od hotelu zastávka
„Anděl“ → „Václavské náměstí“ (12 min)
Náš tip: Cestu na střechu si zpestřete jízdou
v páternosteru – oběžném výtahu. V Praze jich
je pouze 28.
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Manifesto
pěšky

Savarin
pěšky

POP-UP PRAHA
Manifesto Market je unikátní koncept pouze
9 minut chůze od hotelu, který zkvalitňuje prostředí měst pro příští generaci. Nevyužité lokality se proměnily v jedinečná místa s vytříbeným
designem, kde se můžete setkávat a trávit
společně čas. V Manifestu se prolínají pečlivě
vybrané kulinářské koncepty s kulturním programem a během jediné návštěvy lze ochutnat
autentické kuchyně Středozemí, Asie i Ameriky i pýchu místních pivovarů či vína a drinky
z různých koutů světa.
Ani v centru Prahy nemusíte přijít o úžasnou
pop-up atmosféru. Unikátní prostor se nachází pouze pár kroků od Václavského náměstí.
Zahrada Savarin nabízí skvělé jídlo, parádní
drinky, vychlazené pivo, a hlavně neopakovatelnou atmosféru. Tento unikátní koncept,
inspirovaný tzv. ruin pubs, které můžete znát
z Budapeště je možné navštívit v jarních a letních měsících.
Savarin trasa:
TRAM č. 9 přímo od hotelu zastávka „Anděl“ →
„Václavské náměstí“ (12 min)
METRO „Anděl“ → „Můstek“ (směr Černý Most)
		
Náš tip: Manifesto je připravené na každé roční
období. V létě se můžete svlažit v brouzdališti,
v zimě jsou pro vás připravena vyhřívaná iglú.
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Petřín
pěšky

Petřín
pěšky s lanovkou

PRAHA PRO DĚTI
ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ NA PETŘÍNĚ
Nesmíme zapomenout ani na naše nejmenší
hosty. Praha na ně také myslí, dokonce jeden
z vltavských ostrovů nese název Dětský ostrov.
Cestou na Pražský hrad můžete navštívit
unikátní Zrcadlové bludiště na Petříně. Je to
jedno z nejoblíbenějších míst dětí i dospělých.
Zvenku stavba v blízkosti rozhledny vypadá
jako malý hrad, ale uvnitř není labyrint tajných
kamenných chodeb, nýbrž bludiště ze zrcadel.
Návštěvu zakončíte v síni smíchu, kde se
pohledem do vydutých a pokroucených zrcadel
změníte v trpaslíky, otesánky či dlouhá bidla.
Náš tip: Cestu na vrchol Petřína si zkraťte
pomocí Lanové dráhy na Petřín. Zastávka je
přímo u tramvajové zastávky „Újezd“.
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Na Verandách
pěšky

PRAHA VÁREČNÁ
PIVOVAR STAROPRAMEN
Česká republika obecně je známá svým
proslulým pivem a Praha před zbytkem
republiky rozhodně nezahálí. V současné době
je na území Prahy 50 aktivních pivovarů.
Pivovar Staropramen je pražský smíchovský
pivovar založený roku 1871. Významným krokem
pro propagaci nového podniku bylo otevření
restaurace Na Verandách na podzim roku
1871 a v roce 1880 návštěva císaře Františka
Josefa I., který smíchovské pivo pochválil
a podepsal se česky do pivovarské kroniky.
Přímo v historické budově pivovaru je pro
vás připravené strhující interaktivní putování
časem, které odhaluje jedinečný příběh skrytý
za značkou Staropramen. Bohatou historií vás
provede jedna z nejvýznamnějších postav
dějin Staropramenu, a to hlavní sládek Josef
Paspa, ochutnávka piv hned následuje. Pivo
je servírováno v ručně dělaných sklenicích
vyrobených na zakázku českými skláři. Prohlídka
s ochutnávkou piva trvá 50 minut.
Náš tip: Na recepci vám rádi uděláme rezervaci
do restaurace Na Verandách, kde je připravena
nabídka jídel, které se k pivu Staropramen hodí
nejlépe.
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Žluté lázně

Web
kluziště

PRAHA SPORTOVNÍ
Praha – hlavní město tuzemského sportu.
Nikde jinde v Česku nemáte tolik příležitostí
ke sportování jako právě v české metropoli.
V létě nesmíte vynechat areál Žluté lázně,
pár zastávek tramvají od našeho hotelu.
Areál Žlutých lázní je unikátním prostorem
s nezaměnitelnou polohou a bohatou historií,
kde lze všestranně trávit volný čas nejen
ve společnosti přátel a rodiny, ale také při
pořádání hudebních a kulturních akcích.
Zahrajte si beach volejbal, stolní tenis,
badminton, pétanque nebo si vypůjčte
paddleboard,
šlapadlo,
in-line
brusle,
longboard nebo koloběžku.
V zimě si můžete zabruslit v centru Prahy.
Kousek od Staroměstského náměstí se
nachází hned dvě kluziště – kluziště na
Ovocném trhu a kluziště na Františku.
Nejbližší je dokonce pouze 9 minut od hotelu
na náměstí 14. října. Lepší vánoční aktivitu si
nedokážeme představit.
Trasa Žluté lázně: 2 zastávky TRAM č. 7, 21
→ přestup „Výtoň“ na TRAM č. 2, 3, 17 →
„Dvorce“
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PRAHA NOČNÍ
Ti, kteří se rozhodli v Praze slavit narozeniny
či uspořádat rozlučku se svobodou, mohou
vybírat z téměř nekonečného množství barů
a podniků všemožných hudebních stylů. A to
dokonce v takové míře, že Praha patří mezi
města s největším množstvím barů na osobu.
Každý, kdo chce objevovat “krásy noční
Prahy” by měl zavítat do ulice Dlouhá. Tato
ulice je vyhlášená množstvím barů a bývá
cílovou destinací toulek noční Prahou. Další
možností je Retro Music Hall, který patří
k nejnavštěvovanějším klubům v celé Evropě.
Náš tip: pokud chcete zažít něco netradičního,
zkuste zavítat do Cross Clubu, který nabízí
skutečnou kříženinu kultur, žánrů a přístupů.
Trasa ulice Dlouhá:
TRAM č. 15 přímo od hotelu zastávka „Anděl“
→ „Dlouhá Třída“ (14 min)
nebo METRO → zastávka „Anděl“ → „Náměstí
Republiky“ → 8 minut pěšky
Trasa Retro Music Hall:
TRAM č. 10/16 přímo od hotelu zastávka
„Anděl“ → „Náměstí míru“ (11 min)
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Smíchovská
procházka

PRAHA SMÍCHOV
Náš hotel se nachází v městské části Smíchov,
rádi bychom jí tímto vzdaly hold.
V 19. století se Smíchovu, díky velkému
počtu
továrních
komínů,
přezdívalo
pražský Manchester. Vznikaly zde různé
manufaktury, postupně přibyly chemické
továrny, přádelna, továrna na mlýnské stroje,
cukrovar, porcelánka a řada dalších podniků.
Demolicemi pro výstavbu metra a zánikem
továren se začal charakter Smíchova měnit,
jeho tvář se tak změnila na obchodní. Co tedy
dnes můžete na Smíchově vidět?
Budova Zlatý Anděl je zvlněná skleněná
věžovitá budova od francouzského architekta
Jean Nouvela. Zdobí ji červené verše slavných
básníků i vysoká postava černo-bílého anděla
Smíchovská synagoga má jako jedna ze dvou
synagog na území Prahy funkcionalistický
vzhled.
Park Sacré Coeur leží na místě bývalé vinice
jako součást dívčího kláštera Sacré Coeur.
Je přístupný mostem po pěší z obchodního
centra Nový Smíchov.
Zdymadlo Smíchov je vodní stupeň na Vltavě
v centrální části Prahy, je tvořena čtverými po
sobě následujícími vraty.

Smíchovská náplavka neboli Hořejší nábřeží
je charakteristické svým nezaměnitelným
výhledem
na
historickou
dominantu
Vyšehrad a unikátní Železniční most. V nově
rekonstruovaných kobkách, dříve využívaných
jako sklady pro dovezení zboží, vytěžený písek
z řeky nebo v zimním období pro uschování
ledu.
Náš tip: Procházku po Smíchově si můžete
příjemně prodloužit. Ze Smíchovské náplavky
doporučujeme využít Přívoz Vyšehrad a vidět
tak Prahu zase z jiné perspektivy. Pokud
preferujete spíše chůzi, rozhodně využijte
Vyšehradský
železniční
most,
unikátní
památku z roku 1901.

TOP ze Smíchova
•

RESTAURACE POTREFENÁ HUSA NA VERANDÁCH

•

RESTAURANT TRADICE

•

KAVÁRNA, CO HLEDÁ JMÉNO

•

TADY A TEĎ PEKÁRNA A BISTRO

•

MEATCRAFT

•

RESTAURANT LAVANDE

•

MANIFESTO MARKET SMÍCHOV

•

9ÍTKA – KOBKA Č. 9

•

KO8KA – KOBKA Č. 8

TOP místa
•

ZOO PRAHA

•

NÁPLAVKA

•

VRTBOVSKÁ ZAHRADA

•

SOVOVY MLÝNY

•

BEZEJMENNÁ PRAŽSKÁ ULIČKA VEDOUCÍ Z
ULICE U LUŽICKÉHO SEMINÁŘE NA ZAHRÁDKU
RESTAURACE ČERTOVKA – NEJUŽŠÍ ULICE V PRAZE

•

VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA

•

MUZEUM SLIVOVICE RUDOLFA JELÍNKA

TOP Restaurace
•

FORTEL

•

TAPAS BAR MIRÓ

•

BRUXX

•

L’OSTERIA

•

ŠPEJLE

•

KAVÁRNA SLAVIA

•

ČERVENÝ JELEN

•

KNEDLÍN

POZNÁMKY

Nejvýhodnější nabídku získáte na orea.cz

