
MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ V PLZNI 
 
 
Ubytování si zajiš ťuje a hradí každý ú častník sám . 
 
 
 
HOTEL CENTRÁL , Náměstí Republiky 33  
(10 minut chůze od Západočeského muzea) 
 
Hotel Central Plzeň nabízí kvalitní ubytování v nově zařízených pokojích, poskytuje plné 
pohodlí a veškeré hotelové služby. Samozřejmostí všech pokojů je sprchový kout, některé 
koupelny mají kromě sprchového koutu také vanu. Všechny pokoje mají telefon, minibar  
s nápoji, trezor, internetové připojení (vč. Wi Fi zdarma) a televizi.  
 
Jednolůžkový pokoj    49 Eur 
Dvoulůžkový pokoj     60 Eur 
 
 

Tel.: 377 226 757, 377 226 059  
Fax: 377 22 6064 
e-mail: hotel-central@zkdplzen.cz 
http://www.central-hotel.cz  

 
 
HOTEL SLOVAN , Smetanovy sady 1  
(5 minut chůze od Západočeského muzea) 
 
Tříhvězdičkový hotel v centru Plzně v parkové zóně v blízkosti význačných historických 
památek. Hotel postavený v letech 1890 – 1893 nabízí ubytování v prostorách  
s neopakovatelnou atmosférou. Část pokojů je rekonstruována a vybavena kompletním 
příslušenstvím (sprchami nebo koupelnami, WC, telefonem s přímou volbou, TV). 
 
Jednolůžkový pokoj       950,- Kč 
Dvoulůžkový pokoj      1 300,- Kč 
 
 

Tel.: 377 227 256  
Fax: 377 227 012 
e-mail: hotel@slovanplzen.cz 
http://hotelslovan.pilsen.cz 

 
 
HOTEL ANGELO PLZE Ň, U Prazdroje 6 
(10 minut chůze od Západočeského muzea) 
 
Hotel Angelo v Plzni je situován v blízkosti známého plzeňského pivovaru. Moderní  
a prostorné pokoje Hotelu Angelo v Plzni nabízejí komfortní ubytování na vysoké úrovni. 
Všechny pokoje nabízejí individuálně nastavitelnou klimatizaci, vysokorychlostní internet, 
satelitní TV s plochou obrazovkou, DVD přehrávač, rádio, protipožární alarm, minibar, 
bezpečnostní schránku, psací stůl a možnost přípravy kávy a čaje přímo na pokoji.  
 
Jednolůžkový pokoj       55 Eur 
Dvoulůžkový pokoj        70 Eur 
 
 

Tel: 378 016 111  
Fax: 378 016 016  
e-mail: info@angelo-pilsen.cz 
http://www.angelo-pilsen.cz 

 



PENZION ANTICA , Prokopova 34 
(12 minut chůze od Západočeského muzea) 
 
Penzion se nachází v centrální městské zástavbě západočeské metropole. Má vlastní 
restauraci, která Vás příjemně překvapí italskými pochoutkami připravovanými v originální 
peci vytápěné dřevem. Standardním vybavením pokojů je TV, satelit, rádio, telefon s přímou 
volbou, možnost připojení k internetu a vlastní sociální zařízení se sprchou. 
 
Jednolůžkový pokoj   590,- Kč 
Dvoulůžkový pokoj    950,- Kč 
 

Tel.: 377 222 228, 377 222 830 
e- mail: info@pension-antica.cz 
http://www.pension-antica.cz 

 
PENZION CITY, Sady 5. Května 
(12 minut chůze od Západočeského muzea) 
 
Nabízí ubytování v klidném historickém jádru města Plzně, nedaleko staré vodárenské věže. 
Pokoje se nacházejí ve starém, nově zrekonstruovaném domě ze 17. století. Každý pokoj je 
vybaven sprchou, umyvadlem, WC, telefonem, TV SAT. Ubytování je spojeno s bohatou 
snídaní formou švédských stolů v krásné jídelně s originálními klenbami. 
 
Jednolůžkový pokoj       950,- Kč  
Dvoulůžkový pokoj      1 250,- Kč 
 

Tel.: 377 326 069, 728 501 710 
e.mail: ubytovani@pensioncityplzen.cz 
http://www.pensioncityplzen.cz 

 
 
PENZION AVIGNON, Karlova 875/36 
(20 minut chůze od Západočeského muzea) 
 
Komfortní ale levné ubytování v soukromí. Penzion je dobře dostupný ze všech částí Plzně, 
různými druhy dopravy. Penzion Avignon se nachází 1,2 km od centra města, 250 m od CAN 
(centrální autobusové nádraží). Nabízí jedno, dvou nebo třílůžkové pokoje. Pokoje jsou 
vybaveny sociálním zařízením a toaletou. Možnost připojení k bezdrátové siti Wi-fi zdarma.  
 
Jednolůžkový pokoj      700,- Kč  
Dvoulůžkový pokoj     1 110,- Kč  

Tel:  602 195 110, 604 242 249 
e-mail: avignon.hotel@gmail.com  
http://www.hotelpenzionplzen.cz 
 

Ceny ve všech třech penzionech jsou včetně snídaně. 

 


