
Dorint Hotel Don Giovanni Praha

397 Pokojů
Dokonalá pohostinnost

Konferenční centrum 
Vřelost a pohodlí

Efektivita a profesionalita

397 Rooms 
Excellence in hospitality

Convention centre
Warmth and comfort

Efficiency and professionalism



The charm and spirit of the Don Giovanni provides an inspirational ambience, from the sculpted heart in the foyer 
to the costumes of Mozart’s famous opera decorating the walls around you. A rich combination of colourful lighting 
creates a unique and trendy atmosphere unrivalled in this truly exceptional city. 
Our team of experienced professionals will be constantly at your disposal to work as closely with you as possible. We 
are commited to providing complete satisfaction.

Unikátní prostředí hotelu Don Giovanni je inspirováno prvky ze slavné Mozartovy opery, od plastiky zlomeného srdce 
ve vstupní hale až po kostýmy, kterými jsou vyzdobeny předsálí konferenčních místností. Nápaditá kombinace barev-
ných světel vytváří neopakovatelnou atmosféru. 
Zkušený tým profesionálů vám bude neustále k dispozici a zajistí splnění všech vašich požadavků k maximální spokojenosti.



1400m2 konferenčních prostor
18 jednacích sálů

Denní světlo
WiFi-ISDN připojení

Flexibilita

1400sqm of  space
18 M.I.C.E. rooms

Natural daylight
WiFi-ISDN connection

Flexibility

Konferenční centrum · M.I.C.E. Facilities 



Konferenční centrum · M.I.C.E. Function rooms 

The Dorint Hotel Don Giovanni Praha is the perfect venue for meetings, incentives, conferences and events. With 
over 1‘400sqm of M.I.C.E. space spread across three functional floors, the convention centre offers a capacity of up 
to 450 people in a single theatre setting. The latest technology, WiFi-ISDN is available with all the necessary support 
to turn your M.I.C.E. booking into a success.

Ať plánujete konferenci, výstavu, incentivní program, gala večeři nebo jinou jedinečnou akci, Dorint Hotel Don Giovanni Praha 
je tou nejlepší volbou. Naše konferenční prostory se nachází ve třech patrech s více než 1400m2 a maximální kapaci-
tou 450 lidí v jednoduchém divadelním uspořádání v největším sále. Nejmodernější technické vybavení a WiFi-ISDN 
připojení, které je v sálech k dispozici maximálně podpoří úspěch vaší akce.









At the Dorint Hotel Don Giovanni Praha, we offer 18 M.I.C.E. rooms providing complete flexibility of size and layout 
for functions from 2 up to 450 people. All of our M.I.C.E. rooms are air-conditioned and offer the benefit of natu-
ral light, which can be adjusted depending on your technical needs. Each M.I.C.E. space features its own dedicated 
break-out area.

Dorint Hotel Don Giovanni Praha nabízí 18 jednacích sálů a poskytuje tak výraznou flexibilitu při pořádání akcí pro 
2 až 450 osob. Všechny prostory jsou plně klimatizovány a jejich předností je především přirozené denní světlo s mož-
ností úplného zatemnění. Samozřejmostí jsou předsálí se zázemím pro podávání občerstvení.



Bankety a akce · Banqueting and events 

Kulinářské akce
Péče o detaily

Menu na zakázku
Profesionální tým

Culinary events
Attention to detail
Tailor-made menus
Adaptable facilities

Dedicated professionals



Take advantage of our culinary expertise and make your event even more memorable. The flexibility of our banquet 
facilities makes them the ideal setting to host any event, from a major convention to a sophisticated dinner dance.

Využijte kulinářských dovedností našeho šéfkuchaře a jeho týmu ve svůj prospěch a uspořádejte nezapomenutelnou 
akci. Pokud plánujete gala večer s hudební produkcí v rámci konference nebo soukromou akci naše banketní prostory 
jsou ideálním místem.



Pokoje · Rooms

397 pokojů
Superior pokoje

Expect More pokoje
Apartmá 

WiFi připojení 
Elegantní 

397 rooms
Superior rooms

Expect More rooms
Suites

WiFi connection
Elegant



In addition to our 314 superior rooms, we offer 76 Expect More rooms and suites, each furnished with all the quality 
amenities that you have come to expect from a hotel that strives for excellence in hospitality.
This unique atmosphere is made complete with the „Expect More Lounge“, a private area on the 12th floor that
offers a meeting room and a library stacked with international bestsellers and newspapers. With a terrace overlooking 
the golden city of Prague, this is an excellent place for private discussion.

Ke 314 Superior pokojům navíc nabízíme ubytování v 76 Expect More pokojích a apartmá. Kvalitní vybavení těchto 
elegantních pokojů zajisté vyplní vaše představy o hotelu, jež dokáže nabídnout dokonalou pohostinnost. 
Jedinečnou atmosféru dotváří Expect More Lounge ve 12. patře, který hostům nabízí kromě soukromí také malou 
jednací místnost, knihovnu a terasu s výhledem na Prahu. Stává se tak ideálním místem pro uzavřená jednání. 



Dvě sauny
Fitness

Parní lázeň, jacuzzi
Solárium, masáže
Relaxační koutek    

Two saunas 
Fitness room

Steam-bath, jacuzzi
Solarium, massage

Relaxing privacy

  Wellnes centrum · Wellness centre



Following a successful day, indulge yourself in our Wellness Centre located on the top floor of the hotel. With two 
saunas, a steambath and a jacuzzi you can relax after enjoying our fitness facilities. You will find everything you need 
to revitalize body and mind.

Dopřejte chvíle odpočinku v našem Wellness centru v nejvyšším patře hotelu. Osvěžte své tělo i mysl ve dvou saunách, 
parní lázni, jacuzzi nebo Fitness.



Restaurace a bar · Restaurants and bar

Dvě restaurace
Koktejlový bar

Mezinárodní kuchyně
Profesionální obsluha 

Two restaurants
Cocktail bar

International cuisine
Professional service



Start your day with our delicious breakfast buffet, featuring fresh pastries, fresh fruits, international cheeses and 
a selection of coffees.
In the buffet restaurant Teatro, compose your own menu from a rich and diverse selection of seasonal dishes and 
international delicacies. A perfect choice for breakfast, lunch or dinner.

Začněte svůj den delikátní bufetovou snídaní zahrnující kromě jiného čerstvé pečivo, ovoce, mezinárodní sýry a několik 
druhů kávy. 
V bufetové restauraci Teatro si sestavte své vlastní menu z bohatého výběru pokrmů a mezinárodních lahůdek. Doko-
nalé řešení pro vaši snídani, oběd nebo večeři.





Restaurace a bar · Restaurants and bar

In the Allegretto restaurant, taste and enjoy specialities of Mediterranean cuisine offered on the “A la carte” menu. 
Our experienced team of chefs ensures that your meal is perfectly cooked and presented. A selection from our 
extensive list of fine wines will serve to enhance this exquisite culinary experience.
Then bring your hectic day to a close with a cocktail or a nightcap at the “Amadeus”, a fashionable and friendly 
cocktail bar located in the lobby. 

V restauraci Allegretto si užijte a vychutnejte speciality středozemní kuchyně. Náš profesionální tým kuchařů se 
postará o to, že pokrm je perfektně připraven a servírován. Nevšední kulinářský zážitek navíc umocní široká nabídka 
kvalitních vín. 
Po náročném dni vás jistě osvěží koktejl nebo sklenička na dobrou noc v baru Amadeus s přátelskou atmosférou 
v přízemí hotelu.






