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HOTEL CADE

DALŠÍ SLUŽBY

Stylový hotel, který se nachází v jihočeském
městě Písek nedaleko historického centra.
Hotel Cade nabízí ubytování v jedno až
čtyřlůžkových pokojích. Designové pokoje jsou
vybaveny koupelnou, WC, TV, a WI-FI
připojením, lednicí a fénem.

HOTELOVÁ LIMUZÍNA CADILLAC

HOTELOVÝ BAR

Nabízíme pronájem originální americké
limuzíny Cadillac Fletwood z roku 1981, která
se objevila ve filmech Dallas, Pretty Woman aj.
a jezdili v ní známé osobnosti: Julia Roberts,
Madonna, Jackson, kapela Smokie…

Pro naše hosty je zde k dispozici hotelový bar
s kapacitou 100 míst k sezení, tanečním
parketem a nabídkou alkoholických
i nealkoholických nápojů.

Hotelová vybavenost a služby:
− snídaně, room service, čistírna
− hlídané parkoviště v areálu hotelu,
− WI-FI připojení v celém objektu
− info, mapy, průvodci, turistický servis,
− úschova zavazadel, lyží, jízdních kol
− zajištění taxi, limuzína servis,
− zajištění sportovních aktivit, půjčovna kol
zdarma
− bar, VIP salonek, pořádání večírků a oslav

V limuzíně Cadillac je možné převést
maximálně 7 osob. V limuzíně je minibar a je
možno si jí pronajmout i s barmanem
(barmankou).
Limuzína Cadillac je příjemné překvapení nejen
pro tak významný okamžik jako je svatba ale
i pro oslavení jakékoli výjimečné životní
situace.
Domluvte s kamarády a užijte si rozlučku se
svobodou v pravé americké limuzíně.
Objednejte limuzínu na obchodní, či pracovní
jednání s důležitým klientem a dejte tak najevo,
jak si klienta vážíte.

Z originálního kávovaru zn. Faema E61 z roku
1961 si můžete ochutnat několik druhů kávy.
Bar uspokojí svým designem i ty nejnáročnější
hosty. K příjemné zábavě Vám jistě dopomůže
ozvučení baru zn. Bose.

VIP LOUNGE
Součástí baru je i salonek, který je jako
stvořený k pořádání soukromých večírků a
oslav jako jsou např. oslavy narozenin, rozlučky
se svobodou a firemní večírky.

MĚSTO PÍSEK

POLOHA HOTELU

Město bylo založeno českým králem Přemyslem
Otakarem II. Na zlatonosné řece Otavě ve
13. století. Má starobylé centrum s městským
opevněním a raně gotickými stavbami,
nejstarší dochovaný kamenný most ve střední
Evropě, královský hrad a Děkanský kostel.

Město Písek leží na trase Praha – České
Budějovice

S 30 000 obyvateli je Písek třetím největším
městem jižních Čech, které nabízí bohaté
kulturní vyžití: 2 divadla, 2 kina, Kulturní dům,
koncertní síň sv. Trojice, Prácheňské muzeum,
galerie, areál na městském ostrově a řadu
festivalů a kulturních akcí po celý rok.
Nabízí také všestranné sportovní vyžití: krytý
plavecký areál, letní plovárnu, zemský
hřebčinec, zimní stadion, sportovní halu
tenisové kurty, fotbalové hřiště, fitness centra
a možnosti pro myslivost a rybolov.

-

HOTEL

do Prahy 103 km
do Českých Budějovic 49 km

Hotel se nachází nedaleko centra historické
části královského města Písku a to 500 m od
Kamenného mostu.
Poloha hotelu je ideálním výchozím bodem
k výletům do širokého okolí. Volné chvíle si
můžete zpestřit cestami za historií a navštívit
tak hrady a zámky Zvíkov, Orlík, Hluboká,
Blatná a města Č. Krumlov, Č. Budějovice,
Třeboň, Tábor, Strakonice, Prachatice.
Okolí města je velmi zajímavé pro pěší turistiku
i cykloturistiku. V blízkosti hotelu se nachází
cyklostezka, fotbalové hřiště, koupaliště,
tenisové kurty a atletický stadión s plážovým
volejbalem.
Poloha: 49°18'39.2"N 14°08'12.3"E

Telefon: + 420 382 271 346
Mobil: + 420 604 758 044
Rezervace: recepce@hotelcade.cz
Burketova 51, 397 01 Písek
Česká republika
www.hotelcade.cz

