ATRAKTIVNÍ UBYTOVÁNÍ V TĚSNÉ BLÍZKOSTI VÝSTAVIŠTĚ
ATTRACTIVE ACCOMMODATION CLOSE TO BRNO EXHIBITION CENTRE

ADRESA
ADREESS

OREA HOTEL VORONĚŽ II 
Křížkovského 49, 603 73 Brno
T: +420 543 142 020, F: +420 543 211 966, E: voronez2@orea.cz

WWW.OREAHOTELVORONEZ.CZ

POLOHA
LOCATION

Hotel se nachází v těsné blízkosti brněnského výstaviště s výbornou dopravní dostupností do historického
centra Brna. Z dálnice D1, Exit 190, je to 5 km. Z historického centra Brna se do hotelu dostanete za 5
minut tramvají linkou č. 1.
Hotel is situated next to the Brno Exhibition Centre, with the excellent transport links to the historical
centre. The D1 motorway, Exit 190, is 5 km away, you can reach Brno’s historical centre by tram no. 1
within 5 minutes.

POKOJE
ROOMS

Orea Hotel Voroněž 2 Vám nabízí ubytování ve 110 pokojích v kategoriích Standard s bezplatným Wi-Fi
připojením. Všechny pokoje jsou vybaveny televizí se satelitními programy a koupelnou s vanou a
toaletou. Hotelové parkoviště
s kapacitou 100 míst (vedle hotelu).
The Orea Hotel Voroněž 2 provides accommodation in 110 rooms (220 beds) of the categories Standard
with free Wi-Fi. All the rooms are fitted with satellite televisions and bathroom with bath and toilet. Hotel
parking with a capacity of 100 places (next to the hotel).
CHECK-IN: 14:00 (2:00 PM) ; CHECK-OUT: 10:00 (10:00 AM))

PŘÍPLATKY
SURCHARGESS
HOTELOVÁ
SNÍDANĚ
HOTEL
BREAKFAST
RESTAURACE
RESTAURANT

Zvíře / Pet: 280 CZK
Parkování – auto / Parking – car: 240 CZK / 24 hours
Bufetové snídaně jsou podávány v restauraci Pálava (ground floor) denně od 6,30 do 10,00 hodin.
Rich buffet breakfast is served at the Palava Restaurant (ground floor) daily from 6:30 AM to 10:00 AM.

Výborné jídlo si můžete dopřát v jedné ze 2 hotelových restaurací v sousední budově OREA HOTELU
VORONĚŽ ****: Atrium a Grill bar Gourmet, každá s kapacitou až 150 míst. Vybrat si můžete z českých i
mezinárodních specialit. K setkání s přáteli nebo obchodními partnery Vám poslouží Lobby Bar, s bohatou
nabídkou káv, koktejlu a dalších nápojů.
You can enjoy a delicious meal at one of the hotel restaurants in the building OREA HOTEL VORONĚŽ ****:
the Atrium and the Gourmet Grill bar, each with a capacity of up to 150 seats. We serve dishes from both
Czech and international cuisine. The Lobby Bar caters for your needs whether meeting friends or business
partners, with a rich offer of coffee, cocktails and other beverages.
Otevírací hodiny / Opening hours:
Restaurant Grill bar Gourmet:
11:30 (11:30 AM) – 22:00 (10:00 PM)
Lobby bar: MON-SAT: 09:00 (09:00 AM) – 14:00 (12:00 PM)
SUN:
09:00 (09:00 AM) – 23:00 (11:00 PM)

