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andel's Hotel Prague a Vienna International Hotels & Resorts (VI) slaví 10. výročí
čtyřhvězdičkového hotelu a současně také zrod značky designových hotelů andel's. I
dnes hotel reprezentuje novou dimenzi v oblasti designu, jež je od počátku oblíbená u místních,
turistů, obchodních klientů a designových nadšenců z celého světa. Po otevření prvního andel's
hotelu v roce 2002, VI otevřela v Evropě další tři hotely stejné značky.

První andel's hotel byl otevřen před deseti lety v moderním a živém obchodním centru
pražského Smíchova, na Andělu. Jméno, které hotel dostal právě po místě, kde se nachází, se
brzy proslavilo i v zahraničí, konkrétně v Polsku (Krakov a Lodž) a Německu (Berlín). Úspěšný
koncept se tak dostal do světa, a v současnosti se značka andel's, která je dílem britských
architektů a interiérových designérů Jestico+Whiles, a spravuje ji Vienna International Hotels &
Resorts, může pochlubit téměř 1300 pokoji a 2600 lůžky.

James Dilley, Associate Director společnosti Jestico+Whiles, je hrdý na to, že před deseti lety
mohl být součástí projektového týmu, který pomáhal vytvořit značku andel's: „Velmi důležitá je
atmosféra místa. Náš současný design jemně odkazuje na tradici českého sklářství, a přitom je
moderní a klade důraz na styl a pohodlí. Navrhli jsme recepci, která vypadá jako vznášející se
broušený kamenný blok, ve vzduchu plující schodiště i pokoje, které jsou velmi pohodlné a
příjemné.
I dnes,
o deset let pozdějit, je tento koncept stále svěží a optimistický
.“

Během krátké doby získal tento úspěšný koncept řadu cen: jen chvíli po slavnostním otevření
andel's Hotel Prague vyhrál FX International Design Award 2002, v letech 2006 a 2007 se
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umístil v TOP 100 Luxury Hotels in the World, kterou vyhlašuje Travelers' Choice Award, a v
roce 2008 získal ocenění TripAdvisor® Travelers‘ Choice™ Award.

Od svého otevření navštívil hotel téměř půl milion hostů padesáti národností a stal se
vyhledávaným místem mezi českými i zahraničními osobnostmi. Hotel si oblíbili například
francouzská herečka Annie Girardot, americká zpěvačka Suzanne Vega, první Československá
Miss Ivana Christová, modelky Eva Herzigová a Tereza Maxová, srbský filmový režisér Emir
Kustorica, český cyklista Roman Kreuziger i současný český premiér. Prvotřídní služby, polohu
v centru dění i jedinečný design ocenila i řada filmových produkcí, které zde pobývaly v době
příprav a natáčení hollywoodských blockbusterů Hannibal, Narnia II, Wanted a mnohých
dalších.

Oslava desátého výročí
Ve čtvrtek 18. října spolu s více než pěti sty hosty andel's Hotel Prague oslavil své desáté
výročí. Hlavním bodem programu, který se stejně jako koncept celého hotelu nesl v duchu
designu, byla módní přehlídka kubánského couturiera Osmanyho Laffity.

Dr. Andreas Karsten, CEO společnosti Vienna International Hotels & Resorts, neskrývá své
nadšení z úspěchů hotelu: „Máme radost, že andel's Hotel Prague se dokázal již od počátku
velmi dobře prosadit i v tak obrovské konkurenci, jaká panuje mezi pražskými hotely. Důkazem
je neustálá poptávka po hotelu a hosté, kteří se k nám rádi a opakovaně vracejí
.“

Dr. Christine Dornaus, Managing Board Member vídeňské pojišťovny Wiener Städtische,
popisuje recept na úspěch čtyřhvězdičkového hotelu: „Kombinace moderního designu,
vynikající práce managementu a výborná poloha v obchodním centru Prahy jsou klíčem k
úspěchu tohoto nádherného hotelu. Je nám ctí, že jsme na konci roku 2005 zakoupili tuto
nemovitost. Již v té době jsme byli přesvědčeni, že jsme získali majetek s obrovským
potenciálem, a naše očekávání se díky profesionálnímu managementu Vienna International
nadmíru splnila
."

Spolupráce s VAMEDem
Pacienti Rehabilitační kliniky Malvazinky, člena skupiny VAMED, jejichž léčba nevyžaduje
hospitalizaci, ale jen opakovanou návštěvu lékaře, mohou využít ubytování v andel's Hotel
Prague a Le Palais Hotel Prague.

2/4

Průkopník designových hotelů se ohlíží za deseti úspěšnými lety
Pátek, 26 Říjen 2012 02:20 - Aktualizováno Pátek, 26 Říjen 2012 18:39

Stručně o andel's Hotel Prague
andel's Hotel Prague nabízí více než jen ubytování. Se svými 239 sluncem zalitými pokoji,
hotelovou restaurací Delight, brasserií Oscar's a 650 metry čtverečními konferenčních prostor,
je tento čtyřhvězdičkový hotel jedním z nejatraktivnější designových hotelů v centru Prahy.
Předností je také výhodná poloha přímo u zastávek metra, tramvají a autobusů pražské MHD, a
tím i rychlé spojení po celé Praze. Hosté mají možnost navštívit wellness a fitness centrum
nebo využít podzemní parkoviště.

V návaznosti na úspěch prvních dvou let mohly být v roce 2004 otevřeny andel's Suites Prague,
které nabízejí 51 suitů vhodných především k delšímu pobytu. Hosté zde oceňují zejména
komfort a služby hotelového ubytování v kombinaci s dalšími výhodami, například plně
vybavenou kuchyň.

Jestico+Whiles
Jestico+Whiles je zavedenou architektonickou kanceláří s mezinárodním věhlasem především v
oblasti navrhování hotelů a hotelových interierů. V obou svých pobočkách, v Londýně a Praze,
pracují souběžně pouze na několika pečlivě vybraných projektech. Tým specializující se na
hotely obdržel množství prestižních mezinárodních cen a uznání. European Hotel Design Award
a MIPIM Special Prize byly uděleny právě hotelům z řetězce andel’s. Pražský andel’s Hotel byl
první z pěti mimořádně úspěšných hotelů, které ovlivnily trend a kvalitu hotelů ve střední
Evropě.

Vienna International Hotelmanagement AG
V České Republice Vienna International Hotels & Resorts zastupuje devět hotelů, sedm z nich
je situováno v Praze: Diplomat Hotel Prague, Le Palais Hotel Prague, Palace Hotel Praha,
andel's Hotel Prague, andel's Suites Hotel Prague, angelo Hotel Prague a Chopin Hotel Prague;
další dva hotely se nacházejí na západu Česka – v Plzni a Karlových Varech – angelo Hotel
Pilsen a Spa Hotel Dvořák Karlovy Vary.

Vienna International Hotelmanagement AG byla založena v roce 1989. Skupina provozuje a
rozvíjí na základě jednotlivých manažerských smluv celkem 29 prvotřídních hotelů a 2 hotelové
projekty. Portfolio, které zahrnuje také Leading Hotel of the World, zahrnuje městské hotely,
hotely resortového typu, lázeňské a kongresové hotely v devíti evropských zemích: v Česku,
Rakousku, Francii, Německu, Polsku, Chorvatsku, Rumunsku, na Slovensku a v Rusku.
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Vedle mezinárodně známých volnočasových a relaxačních produktů, jakými jsou např.
Loipersdorf, Salcburk, Karlovy Vary nebo Opatija, jde převážně o destinace v centrech obchodu
a podnikání, k nimž patří např. Salcburk, Mnichov, Berlín, Paříž, Praha, Krakov, Łódź, Bukurešť
a Jekatěrinburg.

Hotely řízené společností Vienna International dosáhly v roce 2011 obratu ve výši cca 175 mil.
Eur, počet přenocování činil 1,4 miliónu.

Více informací o společnosti Vienna Internationals najdete na www.vi-hotels.com .
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