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MOSAIC HOUSE Ubytování, Restaurace, Galerie, Speciální nabídky, Social Wall. Rezervace

Typ ubytování, Počet hostů, Příjezd, Odjezd. Zkontrolovat dostupnost.

Rezervujte si svůj pobyt; Přímá rezervace – nejlepší ceny; Příjezd, Odjezd;Typ ubytování

Počet hostů, Rezervace; Skupinová rezervace

Sdílené pokoje, Privátní pokoje, Apartmány, Restaurace; Lounge a bar,  Uspořádejte u nás akci, 
234,258.84 / kwh energie ušetřeno od června 2010. Jsme eko.

Vaše destinace: Praha; 

PRAHAha festival komedie 2016, Urban Priol, 7. 11. 2016, 20:00; PRAHAha festival komedie 2016, 
Zoe Lyons sólo vystoupení 8. 11. 2016; 20:00.

Jsme Mosaic; Naši přátelé

Moderní ubytování v Praze

Více informací

Mosaic House;  Média; Galerie; Podmínky; Ubytování; Zásady používání cookies; Newsletter; Blog; 
Rezervace; FAQ; Kontakt

Přihlášení k odběru newsletteru: Email, Jméno, Příjmení. Odebírat.

MOSAIC HOUSE Ubytování, Restaurace, Galerie, Speciální nabídky, Social Wall. Rezervace

Rezervujte svůj pobyt; Přímá rezervace – nejlepší ceny; Příjezd, Odjezd;Typ ubytování; Hosté; 
Rezervace

(Menu vlevo) Přehled; Sdílené pokoje, Privátní pokoje, Apartmány O nás, Speciální nabídky

 Široká nabídka ubytování
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Všechny pokoje v hlavní budově Mosaic House disponují vlastní koupelnou s hlavovou sprchou nebo 
vanou, klimatizací a stylovým, moderním designem. V celém objektu můžete navíc využít WiFi 
zdarma.

K dispozici je 42 sdílených a 55 privátních pokojů, stejně tak jako 23 stylových apartmánů v protější 
budově.

SDÍLENÉ POKOJE

Sdílené pokoje jsou ideální volbou jak pro jednotlivce, tak pro skupiny. Všechny pokoje jsou plně 
klimatizovány a mají vlastní koupelnu (Mingle pokoje v protější budově mají společné sociální zařízení 
a společnou kuchyň), nabízejí WiFi zdarma, uzamykatelné skříně na uložení zavazadel (tip: doneste si 
vlastní zámek). Všichni hosté mají navíc přístup do společné kuchyně.

Více informací

SOUKROMÉ POKOJE

Našich 55 privátních pokojů je ideálním spojením pohodlí a stylu. Každý pokoj je vybaven pohodlnou 
postelí,  TV s plochou obrazovkou, dokovací stanicí pro iPod , miniledničkou, telefonem, WiFi zdarma 
a  koupelnou s hlavovou sprchou,  fénem a základními toaletními potřebami. Dále Vám je k dispozici 
trezor na pin kód. Veškeré prostory jsou plně klimatizované a nekuřácké.

Více informací

Apartmány

MOOo apartmány patří mezi nejkomfortnější a nejluxusnější v Praze. Svým designem  propojují 
venkovskou atmosféru s městským způsobem života. Ponořte se  do luxusu s MOOo apartmány za 
přijatelnou cenu.Více informací

Mosaic House; Média; galerie; Podmínky; Ubytování; Zásady používání cookies; Newsletter; Blog; 
Rezervace; FAQ; Kontakt

Přihlášení k odběru nabídek mailem: email, Jméno, Příjmení. Odebírat.
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MOSAIC HOUSE 숙박 시설, 레스토랑, 갤러리, 특별 행사, 사회 벽. 예약

숙박 유형, 손님 수입니다, 도착, 출발. 가용성을 확인합니다.

숙박 예약; 직접 예약 – 최적의 가격; 도착, 출발; 숙박 시설 유형

손님의 수, 예약; 그룹 예약

공유 실, 개인 객실, 아파트, 레스토랑; 라운지 및 바,  우리 조치 마련, 234,258.84 / kwh 에너지 

2010 년 6 월 이후 저장. 우리는 에코.

목적지: 프라하; 

PRAHAha 코미디 페스티벌 2016, Urban Priol, 7. 11. 2016, 20:00; PRAHAha 코미디 페스티벌 2016, 

Zoe Lyons 솔로 공연 8. 11. 2016; 20:00.

우리는 Mosaic; 우리의 친구

프라하의 현대적인 숙박 시설

더 많은 정보

Mosaic House;  미디어; 갤러리; 조건; 숙박 시설; 쿠키의 사용에 대한 정책; 뉴스; 블로그; 예약; 

자주 묻는 질문; 접촉

뉴스 레터 구독: 메일 주소, 이름, 성이. 뉴스 레터 구독하기.

Mosaic House Odborů 4, 120 00 프라하2, 체코 공화국; 지도; 전화: +420 221 595 350; 메일 주소
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MOSAIC HOUSE 숙박 시설, 레스토랑, 갤러리, 특별 행사, 사회 벽. 예약

숙박 예약; 직접 예약 – 최적의 가격; 도착, 출발;숙박 시설의 종류; 손님들; 예약

(Menu vlevo) 개요는; 단체실, 개인 실, 아파트회사 소개, 특별 행사

 숙박 시설의 넓은 범위

모든 주요 건물에 객실의 전용 욕실을 갖추고 있습니다, 에어컨 및 세련 되 고 현대적인 

디자인입니다. 전체 건물은 무선 랜이 장착되어 있습니다.

우리 42 공유 객실 55 개인 객실과 23는 선택을 했습니다.

단체실

공유 객실은 개인과 그룹 모두에 이상적이다. 모든 객실은 완전히 에어컨과 전용 욕실이 

있습니다 (혼합 된 객실은 욕실을 공유하고, 공용 주방있다), 우리는 무료로 무선 랜을 제공, 

수하물을 저장 하기 위한 잠금식 캐비닛 (팁: 자신의 잠금을 가져와). 모든 손님은 공용 주방에 

액세스 할 수 있습니다.

더 많은 정보

개인 실

우리의 55 개인 객실은 편안함과 스타일의 이상적인 조합이다각각의 객실은 편안한 침대, 평면 

TV, iPod 도킹 스테이션, 미니 냉장고, 전화, 무료 와이파이, 욕실, 헤어 드라이기, 기본적인 세면 

도구를 갖추고 있습니다. 또한 내 금고을 사용할 수 있습니다. 모든 객실은 완전히 에어컨 및 

금연입니다.

더 많은 정보
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아파트

MOOo 아파트는 프라하에서 가장 편안하고 고급스러운 중입니다. 그것의 디자인은 생활의 시골 

도시 방법의 분위기를 결합. MOOo 아파트 저렴 한 가격에 럭셔리에 자신을 담가. 더 많은 정보

Mosaic House; 미디어; 갤러리; 조건; 숙박 시설; 쿠키의 사용에 대한 정책; 뉴스; 블로그; 예약; 

자주 묻는 질문; 접촉

우리의 뉴스 레터에 가입: 메일 주소, 이름, 성이. 구독.

Mosaic House Odborů 4, 120 00 프라하 2, 체코 공화국; 지도; 전화: +420 221595 350; 메일 주소: 
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