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Hotel Hilton Prague Old Town byl oceněn v anketě Condé Nast Readers
Choice Awards 2015 jako jeden z nejlepších 25 hotelů ve střední Evropě
PRAHA - 24. listopadu 2015 – Hotel Hilton Prague Old Town byl oceněn v anketě
cestovatelského portálu Condé Nast Traveler jako jeden z nejlepších 25 hotelů ve střední
Evropě.
28. ročníku ankety Readers' Choice Awards se zúčastnilo více než 128 000 cestovatelů, kteří
sdíleli miliony hodnocení a desítky tisíc komentářů.
Christian Schwenke, ředitel hotelu Hilton Prague Old Town, řekl: „Je to obrovský úspěch,
který dokazuje, že se našim hostům snažíme zajišťovat špičkovou úroveň poskytovaných
služeb i veškerého vybavení. Mé díky patří především všem členům týmu, kteří se o to
usilovnou prací zasloužili, a také všem, kteří nám dali svůj hlas. Ocenění je pro nás velikým
závazkem k tomu neustále zajišťovat vysokou úroveň poskytovaných služeb a překračovat
očekávání našich hostů.“
Hotel Hilton Prague Old Town s 303 pokoji se nachází v samém srdci města poblíž hlavních
pamětihodností. Hostům nabízí autentický, přesto moderní zážitek z pobytu v Praze. Vedle
restaurace, lounge & baru Zinc, zaměřené na moderní evropskou kuchyni s dotekem Asie,
má Hilton Prague Old Town k dispozici 1,200 m² konferenčních prostor pro skupinky od 10
do 800 delegátů ve 14 konferenčních salóncích a stylovém společenském sále Dvořák.
Samozřejmostí je nejmodernější technické vybavení. V roce 2014 prošla dvě patra typu
Executive kompletní rekonstrukcí, kde se 40 pokojů Premium Executive pyšní
zmodernizovaným vybavením. Hosté mohou využít přístup do klubové místnosti Executive
Lounge a do fitness centra LivingWell Health Club & Spa s bazénem.
Více informací pro média o hotelech Hilton Prague naleznete na
http://news.hilton.com/pragueoldtown.
O Hilton Hotels & Resorts:
Značka Hilton Hotels & Resorts, založená v roce 1919, představuje vlajkovou loď společnosti
Hilton Worldwide. Hilton Hotels & Resorts pokračuje v utužování svého dědictví inovací a
rozvíjením produktů a služeb, aby uspokojila potřeby znalých cestovatelů po celém světě ve
více než 550 hotelech napříč šesti kontinenty. Hilton je stylový, vizionářský, celosvětový lídr v
hotelovém průmyslu se zaměstnanci, kteří utvářejí takové zážitky hostů, kdy se každý host

cítí hýčkaným, respektovaným a váženým. Hilton Hotels & Resorts je součástí programu
Hilton HHonors. Členové HHonors, kteří rezervují přímo prostřednictvím vybraných kanálů
značky Hilton, mají přístup k benefitům, jako je Wi-Fi zdarma či k dalším výhodám, které jsou
k dispozici výhradně prostřednictvím aplikace HHonors. Sledujte novinky na stránkách
news.hilton.com a začněte svou cestu na www.hilton.com nebo www.hilton.com/offers, kde
naleznete nejnovější speciální nabídky hotelů. Seznam oficiálních stránek na sociálních sítích
naleznete na www.hilton.com/social.

