
V Praze teď můžete být jako doma. Už jedna noc 
v Hotelu ILF vám totiž odemkne vstupy do více než 
sedmdesáti míst nebo k privátním průvodcům. 

K výhodnému balíčku ubytování, nově dostanete volné vstupy 
na pražské památky, muzea, atrakce a další zážitky.  Jak to?

Hotel ILF je partnerem projektu V Praze jako doma. Za každou 
strávenou noc v našem hotelu dostanete body, které můžete 
směnit za vstup například do zoologické zahrady, na Pražský 
hrad, Národního muzea a mnoho dalších zajímavých míst. 
Podrobnosti a přehled všech nabízených památek najdete na 
www.vprazejakodoma.cz

Příklad:
Ubytování 2 dospělých a 2 dětí na 1 noc  =  8 bodů
Vstup do Zoologické zahrady hl. m. Prahy / osoba = 1 bod
Vstup do Národního muzea / osoba = 1 bod

Kalkulátor bodů a nabídku všech volných vstupů naleznete na 
                                          www.vprazejakodoma.cz/jak-to-funguje

Přijeďte objevovat krásy našeho hlavního města. Poznejte Prahu bez davů zahraničních turistů.

Hotel ILF Vám nabízí
výhodné balíčky ubytování. 

Využijte všech výhod skvělé polohy hotelu v klidné 
části Prahy,  ale zároveň s perfektní dostupností do 
jejího centra, vzdáleného pouhých deset minut jízdy 
metrem.  Hotel se  nachází kousek od příjezdu do 
Prahy po dálnici D1.

Balíček pro páry -  od 1.490 Kč 
Balíček obsahuje:  ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, 
snídaně, 1 x večeře během pobytu s nápojem, 
parkování zdarma, 20% sleva do hotelové kavárny. 

Balíček pro rodiny - od 1.490 Kč 
Balíček obsahuje:  Ubytování ve vícelůžkovém pokoji 
nebo 2 dvoulůžkových pokojích, snídaně,1 x večeře 
během pobytu s 1 nápojem a pro děti zmrzlina, 
parkování zdarma, 20% sleva do hotelové kavárny, 
malý dárek pro děti.

S ohledem na situaci garantujeme přísné dodržování 
všech hygienických opatření.

Podrobnější informace naleznete 

www.hotel-ilf.cz/dovolena
Akce je platná od 1. 7. 2020 
do 31. 8. 2020.

DOVOLENÁ V PRAZE

Po dobu koronavirové krize se Hotel ILF v Praze stal mým 
druhým domovem.  Zajištění bezpečí všech návštěvníků 
v rámci protiepidemických opatření je na nejvyšší možné 
úrovni, i proto jsem neměl nejmenší obavy pozvat sem 
následně i svou rodinu.“ 

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS. 
vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví


