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• Sekretariát děkana FHS UK zajišťuje rezervaci ubytování dle zvýhodněných sazeb pro oficiální hosty    FHS
UK , a to zejména pro:
• účastníky akcí zaměřených na vzdělávání, vědu a výzkum, pořádaných FHS UK
• zahraniční studenty, učitele a experty v rámci meziresortní a meziuniverzitní spolupráce

• Provedení rezervace je možné výhradně prostřednictvím e-mailu   dekanat@fhs.cuni.cz .
• Žádost o rezervaci podá zodpovědný pracovník FHS UK (nikoli host samotný).
• Do e-mailu je potřeba uvést zejména jméno hosta/hostů, termín ubytování, požadované ubytovací zařízení

(viz   přehled níže ), typ (jednolůžkový, dvoulůžkový pokoj atd.), počet pokojů, způsob (faktura/hotovost) a zdroj
platby (číslo a název grantu apod.). Bez uvedení způsobu a zdroje platby rezervace nemůže být provedena.

Seznam ubytovacích zařízení
Názvy ubytovacích zařízení jsou uvedeny v abecedním pořadí.
Hotel Amarilis ****

Více fotografií   zde .

Adresa: Štěpánská 18, 110 00 Praha
1
Tel.: +420 222 748 111
Web:    http://www.amarilis.com/cz/

ceník/oficiální hosté FHS UK (dle
období):

- jednolůžkový pokoj: od 1600 Kč/noc
(vč. DPH a snídaně)
- dvoulůžkový pokoj: od 1350 Kč/noc
(vč. DPH a snídaně)
- přistýlka: od 500 Kč/noc (vč. DPH a
snídaně)

ceník pro hosty UK ke stažení    zde  .
V době rezervace je dodržována tzv.
„best rate guarantee“, kdy kromě
ceníkových cen je garantována stejná
nebo nižší cena, než je nejnižší
zveřejněná cena v době provedení
rezervace.

Hotely Univerzity Karlovy Jinonice/Celetná
Hotel UK Celetná - Opitz house
Adresa:   Celetná 14 Praha 1
Tel.: +420 224 491 256 (recepce)

ceník/oficiální hosté FHS UK
(celoročně):

- jednolůžkový pokoj: 1210 Kč/noc
(Včetně snídaně a DPH)
- dvoulůžkový pokoj: 1760 Kč/noc/2
osoby (Včetně snídaně a DPH)
- apartmán: 1760 Kč/noc (Včetně
snídaně a DPH)
- přistýlka (možná pouze v
apartmánu): 300 Kč/noc (včetně
snídaně a DPH)
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Rezidence Dlouhá*** – ubytovací zařízení Domu zahraničních služeb

Více fotografií   zde .

Adresa: Dlouhá 17, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 776 111 (recepce)
Web:   http://
www.rezidencedlouha17.cz  

ceník/oficiální hosté FHS UK
(celoročně):

- jednolůžkový pokoj: 1990 Kč/noc (vč.
15% DPH a snídaně)
- dvoulůžkový pokoj: 2450 Kč/noc (vč.
15% DPH a snídaně)
- přistýlka (možná ve dvoulůžkových
pokojích): 600 Kč/noc (vč. 15% DPH a
snídaně)
- apartmán: 3540 Kč/noc (vč. 15%
DPH a snídaně)

Koleje Univerzity Karlovy

Více fotografií   zde .

Kolej Komenského
Adresa: Parléřova 6, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 220516816

Kolej Na Větrníku
Adresa: Na Větrníku 1932, 162 00
Praha 6
Tel.: +420 220431217

Kolej areál Hostivař
Adresa: Weilova 2, 100 00 Praha 10
Tel.: +420 267215211

Všechna koleje UK viz   katalog .

Katalog a ceny viz   http://kam.cuni.cz/
KAM-47.html .
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