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JAK PROBĚHL 4. ROČNÍK
PROJEKTU NOC HOTELŮ?
Dne 31. 1. 2020 proběhl další, pořadím již čtvrtý ročník úspěšné akce Noc Hotelů. Tohoto
ročníku se zúčastnilo nejen hlavní město Praha, ale opět i Brno, Karlovy Vary, Olomouc,
Ostrava a spousty další měst po celé České republice. Do akce se zapojilo více než 155
ubytovacích zařízení, která nabídla 2 153 dvojlůžkových pokojů k přenocování se snídaní.
To je nárůst jak v počtu zařízení, která se do akce zapojila, tak i v počtu nabídnutých
pokojů. Pro srovnání – v prvním ročníků této akce, kdy byl projekt spuštěn, tedy v roce
2017, se do akce zapojilo pouze hlavní město Praha. Tentokrát se v hlavním městě do
projektu zapojilo 70 ubytovacích zařízení, která nabídla svým hostům 797 dvojlůžkových
pokojů.
V letošním ročníku jsme se zaměřili na vylepšení webových stránek, aby byly pro
ubytovací zařízení co nejjednodušší a nebylo třeba na nic čekat. Zaregistrované hotely
zde vyplnily svou přihlášku, která jim byla po kontrole administrátora schválena, a poté již
ve svém rozhraní mohly libovolně měnit fotky, navyšovat počty pokojů nebo průběžně
sledovat rezervace a v případě potřeby je i zrušit. Volné ubytovací kapacity tak mohly být
opět nabídnuty dalším hostům. Z řad hoteliérů byl nový systém hodnocen kladně vyjma
několika drobností, které byly vyřešeny za provozu.
Hotely daly k dispozici své ubytovací kapacity 2. 12. 2019 na webu www.nochotelu.cz,
a to opět za symbolické částky, které byly rozděleny do třech cenových hladin 777 Kč,
999 Kč a 1 111 Kč. O akci byl v tomto ročníku enormní zájem, a to jak z řad hostů, tak
i hoteliérů. Většina ubytovacích kapacit byla vyprodána během několika hodin. Letos však
nové hotely přidávaly další pokoje po celou dobu, tedy až do data konání samotné Noci
Hotelů. Hosté tak měli možnost opět po roce navštívit svůj hotel „v sousedství“ a poznat
celé jeho zákulisí nejen očima turistů, ale i očima obyvatel měst.
V Praze pak byl pro hosty připravený ještě doprovodný program v podobě zvýhodněných
vstupů na Pražský Hrad, do Národní galerie, Muzea hlavního města Prahy, ale také na
Staroměstskou radnici, která pro své hosty připravila i program v podobě hudebního
vystoupení a komentované prohlídky. Nově se připojilo i Muzeum Lobkowiczkého paláce.
Touto cestou bychom ještě jednou rádi poděkovali všem hotelům, penzionům, hostům, ale
i partnerům – zejména tedy Magistrátu hl. m. Prahy, organizaci Prague City Tourism,
Správě Pražského hradu, Národní galerii, Muzeu hlavního města Prahy a také Muzeu
Lobkowiczkého paláce za podporu celého projektu!
Veškeré informace o celé CSR akci Noc Hotelů naleznete na webu www.nochotelu.cz.

ZPĚTNÁ VAZBA OD
HOSTŮ 4. ROČNÍKU
„Je to příležitost ozvláštnit si pochmurné zimní období, ve které bychom dlouho nikam
nevyjeli„
„Noc Hotelů hodnotíme velice kladně vzhledem k doprovodnému programu a prohlídce
hotelu, protože je to jiné než běžná noc v hotelu a ceny jsou také velice lákavé! ?“
„10 bodů z 10! ?“
„Skvělá akce, opravdová možnost zažít něco jiného i pro lidi, kteří nemají moc peněz!
Velké DÍKY!“
„Úžasná příležitost poznat nová místa a nové věci.“
„Skvělý nápad, jen by to chtělo i letní a podzimní kolo!“
„Hledali jsme ubytování pro své známé, tak jsme tuto akci využili k vyzkoušení nového
hotelu.“
„Perfektní možnost vyzkoušet noc ve městě, kde jinak bydlíte ve svém bytě.“
„Líbil se nám nápad i doprovodný program.“
„Jezdíme pravidelně každý rok a akci můžeme jen doporučit!“
„Chtěli jsme zažít pocit ‚být turistou doma‘, což se nám vyplnilo.“
„Skvělá akce pro chvilku romantiky s partnerem! ?“
„Jezdíme pravidelně, velmi užitečná a výborná akce.“
„Výborně! Letošní systém rezervací byl oproti minulým letům lepší, protože bylo možné
najít volné pokoje i 2 dny před akcí. “
„Je to skvělá příležitost pro romantické rande! ?“
„Určitě nejlepší akce v Praze, škoda, že je to jen na 1 noc! ?“
„Akce se nám velice líbila svou netradiční formou, prohlídka hotelu byla skvělá, vůbec
bych neřekl, že toho hotel musí splňovat tolik, aby mohl fungovat. Velice děkujeme
hotelu i organizátorům celé akce!"
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5. ROČNÍK PROJEKTU
NOC HOTELŮ JE TADY!
Nechte si poděkovat! Hoteliéři již po páté děkují místním obyvatelům. Přijďte podpořit
projekt Noc Hotelů i letos v této nelehké době. Nechte si poděkovat za podporu
cestovního ruchu ve Vašem městě. Přijďte se přesvědčit, že v hotelech jsou dodržovány
veškeré hygienické předpisy, které vám zajistí bezpečný pobyt. Právě proto otevřou
hoteliéři 11. 6. 2021 své hotely pro Vás, obyvatele městských čtvrtí, v jejichž blízkosti
podnikají. Přijďte je na jeden den poznat i z druhé strany – očima turistů. Zažijte tak
trochu jinou noc v sousedství.
Opět jsme se snažili pro Vás co nejlépe přichystat naše webové stránky tak, aby se
v nich orientoval zcela každý a vše intuitivně našel. V letošním ročníku byly spuštěny
rezervace již 2. 12. 2020, přičemž cenové hladiny se nezměnily. Vybírat si tudíž můžete
opět ze tří symbolických cen, a to 777 Kč, 999 Kč nebo 1 111 Kč vč. snídaně, DPH a všech
poplatků. V tomto ročníku jsme pro Vás rozšířili i doprovodné programy v podobě
návštěvy kulturních památek za zvýhodněnou cenu, které naleznete na dalších stranách
tohoto newsletteru. Více informací naleznete na www.nochotelu.cz.

NOVINKY V PODOBĚ
DOPROVODNÉHO PROGRAMU
Navštivte za zvýhodněnou cenu vybrané pražské památky. Pro využití slevy je důležité
u pokladny předložit slevovou kartičku, která bude orazítkována daným ubytovacím
zařízením. Slevové kartičky obdržíte po příjezdu do Vašeho hotelu či penzionu.
STAROMĚSTSKÁ RADNICE A PRAŽSKÉ VĚŽE
Organizace Prague City Tourism, která zajišťuje provoz historického objektu
Staroměstské radnice, nabídne ve dnech 11. 6. až 13. 6. 2021 50% slevu na vstup na
pražské věže. Jedná se o tyto objekty:
• Staroměstská radnice

• Staroměstská mostecká věž

• Prašná brána

• Malostranská mostecká věž

• Petřínská rozhledna

• Svatomikulášská městská zvonice

• Zrcadlové bludiště na Petříně

• Novomlýnská vodárenská věž

PRAŽSKÝ HRAD
Správa Pražského hradu, připravila ve dnech 11. 6. až 13. 6. 2021 50% slevu z plného
vstupného na prohlídku okruhu B.
MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Muzeum hlavního města Prahy nabízí 50% slevu z plného vstupného do Zámeckého
areálu Ctěnice, Podskalské celnice na Výtoni a domu U Zlatého prstenu. Platí pro dny
11. 4. až 13. 4. 2021 s výjimkou Podskalské celnice na Výtoni, která je otevřena pouze
o sobotách a nedělích.
NÁRODNÍ GALERIE PRAHA
Národní galerie Praha nabízí snížené vstupné na expozici „Staří mistři“, která se nachází
ve Schwarzenberském paláci, a to ve dnech 11. 6. až 13. 6. 2021.

PROPAGAČNÍ MATERÁLY

PROPAGAČNÍ MATERÁLY

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM
I v tomto roce bychom rádi poděkovali všem partnerům, kteří s námi na organizaci této
akce podílí. Poděkování patří zejména Magistrátu hl. m. Prahy, organizaci Prague City
Tourism, Správě Pražského hradu, Muzeu hlavního města Prahy a Národní galerii Praha.

Nechte si poděkovat za podporu
turismu a vstřícnost
k návštěvníkům našeho města!
WWW.NOCHOTELU.CZ

