
Zasedací místnosti



Otakar
Reprezentativní a vzdušná
místnost určená pro 
tiskové konference, 
kreativní workshopy i
důležitá jednání. Vybavena
laserovým projektorem, 
reproduktory Bang & 
Olufsen a flipchartem. 
Kolem stolu se usadí až 20 
osob, divadelně 30 osob či
neformálně až 25.

4 200 Kč / hodina 
nebo 25 000 Kč / den



Štenc

Reprezentativní místnost
pro důležitá jednání, 
uzavírání smluv, 
konferenční hovory či
prezentace. Technickým
vybavením místnosti je 
LCD obrazovka, Apple 
TV, Logitech konferenční
video zařízení a flipchart.

1 200 Kč / hod.



Salvátor

Kreativní prostor na
workshopy, semináře či
prezentace. Součástí
místnosti je projektor, 
popisovatelná stěna, tři
popisovatelné stoly, které
je možné odebrat stejně
rychle jako změnit počet
židlí. Rozložení 14 osob
okolo stolů a až 20 osob
při divadelním sezení.

900 Kč / hod.



Maxmilián

Ideální zasedací místnost
pro běžná jednání s 
klienty, prezentace či
jiná setkání. 
Je možnost do místnosti 
přidat projektor či
flipchartu. V místnosti je 
popisovatelná stěna.

600 Kč / hod.



Viola

Místnost vybavena
pohodlnými křesly je 
ideální pro různá
formální i neformální
setkání, koučinkové a 
mentoringové programy. 
Viola má zároveň i vchod
na malý venkovní
dvorek.

300 Kč / hod.



Rezervace

Zašlete nám Vaše fakturační údaje pro potvrzení objednávky.

Zvolte si kontaktní osobu pro zaslání faktury a pošlete nám její email a 
telefon.

Zarezervujte si termín na recepce@opero.cz nebo +420 777 167 376.

Změnil se Vám termín schůzky? Dejte nám vědět a společně vymyslíme 
termín nový. O zrušení potřebujeme vědět nejpozději 
72 hodin před začátkem Vaší stávající rezervace.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

… a těšte se na příjemnou atmosféru našich prostor.
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- Nechte si připravit catering z naší nabídky.

mailto:recepce@opero.cz


Catering

Catering můžete objednat pomocí přiložené tabulky.

Vyplněnou tabulku nám zašlete ve všední den, nejpozději do 10:00 
předchozího pracovního dne.

Karafy s vodou zdarma jsou u nás samozřejmostí.

Naše soukromá kavárna je pro Vás otevřena ve všední dny od 8:00 do 
18:00. V kavárně lze platit kartou i v hotovosti.

Cenu objednaného občerstvení přidáme na Vaši fakturu.
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Parkování je možné v modrých zónách. Vyřízení hodinového parkování pro 
Vás zprostředkujeme a částku přefakturujeme, místo však musíte vyhledat 
sami. Cena tohoto parkování je 100 Kč na hodinu.

Na recepci je možné využít barevnou tiskárnu do formátu A3.

Pro dlouhodobější parkování doporučujeme parkovat v OC Palladium nebo v 
OD Kotva.

Máte další otázky? Rádi vyjdeme vstříc Vašim individuálním potřebám.

Tisk

Parkování

Líbí se Vám naše prostory? Chtěli byste se připravit na Vaši schůzku v Operu? 
Vyzkoušejte si den zdarma v našem coworkingu.

Pracovní prostory

Speciální služby
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recepce@opero.cz
+420 777 167 376

Salvátorská 931/8
110 00 Praha 1 

opero.cz


