


UBYTOVÁNÍ 
Hotel Vista se řadí do kategorie tři superior a nabízí ubytování 
v 55 apartmánech s nadstandardním vybavením 
a 65 dvoulůžkových pokojích. Hotel má velmi dobrou pozici, 
protože se nachází jen 10 min. od centra Brna. Rovněž je zde 
možnost velmi rychlého napojení na výpadovku směrem Svitavy. 
Brněnské Výstaviště je od hotelu vzdálené pouhých 15 min.

HOTELOVÉ WELLNESS

Po celém hotelu | Throughout the Hotel

Konferenční prostory 
Hotel Vista disponuje konferenčními místnostmi pro uspořádání meetingu, videokonferencí, fi remních prezentací, 
seminářů, školení a jiných setkání. Ve spojení s ubytováním a stravováním až pro 240 osob tak můžete efektivně využít 
váš jednací čas. Všechny salonky a konferenční sál jsou plně klimatizovány a s přístupem denního světla. Samozřejmostí 

je moderní technické vybavení jako kvalitní ozvučení, mikrofon, wi-fi  internet, data projektor, plátno a zatemnění.

Conference facilities
Hotel Vista conference facilities are the perfect place for your 
meeting, videoconference, company presentation, workshop, 
trainings or any other event. Excellent conference conditions 
together with the possibility to accommodate and cater 
for up to 240 people guarantees the effectivity of your meeting 
time. All meeting rooms with direct day light access are 
air-conditioned and have modern technical equipment such as 
sound system, microphone, wi-fi  internet, data projector, screen 
and blackout blinds. 

ACCOMODATION
Hotel Vista offers three star category 
accommodation in 55 above - standard 
furnished apartments and 65 double rooms. 
The Hotel is well positioned, only ten minutes 
from Brno city centre. There is an excellent 
connection to the Svitavy highway from 
the hotel. BVV (Brno Fairgrounds) can be 
easily reached within 15 minutes. 

Po náročném pracovním dni si u nás 
můžete dopřát odpočinek v podobě 
fi nské sauny.
Sauna je určena až pro 6 osob

Hotel wellness
You can relax in our sauna after your 
busy day.
Sauna is for up to 6 people.

The Hotel ROOF TERRACE
Is the ideal place for your teambuilding. Combination of Brno 
views with delicious grill menu and refreshing cocktails 
will satisfy all your tastes.

Hotel Vista restaurant 
with its pleasant atmosphere offers menu of unusual 
culinary experiences. Traditional Czech and Moravian 
specialties are not to be missed. 

Hotelová restaurace 
V příjemné atmosféře restaurace hotelu Vista je pro 
Vás připraveno menu nevšedních kulinářských 
zážitků. Chybět nesmí ani tradiční české a moravské 
speciality.

TERASA NA STŘEŠE Hotelu Vista 

Je ideálním místem pro Váš teambuilding. 
Kombinace výhledu na celé Brno s výborným grill menu 
uspokojí i ty nejnáročnejší.

FREE ZONE

Název Coctail Kino Školní lavice Tabule Rozměry Výška Dveře Š/V Denní osvětlení Umístění
  theatre classroom boardroom Dimens High Door H/W Natural Dailylight Location
 

Kongresový sál 130 100 | 50/50 60 | 30/30 60 | 30/30 20 x 6,0 2,75 m 165 x 198 Ano | (yes)  přízemí

Salónek 1 0 20 0 16 7 x 3,5 2,6 m  80 x 192 Ano | (yes) přízemí

Salónek 2 0 20 0 16 7 x 3,5  2,6 m  80 x 192  Ano | (yes) přízemí

Jednací apartmá 0 10 0 10 5 x 3,5 2,6 m 80 x 192 Ano | (yes) přízemí

Terasa 90 80 60 60 – – – Ano | (yes) 9. patro

Restaurace 150 – – – 30 x 6,5 2,75 m 165x198 Ano | (yes) přízemí


