
Umístění
Vista Resort & Club se nachází v pražském přírodním lesoparku Košíře v Praze 5 
a je snadno dostupný autem i MHD (zastávka tramvaje Poštovka). Nejbližší stanice 
metra trasy „B“ Anděl je vzdálena 10 minut jízdy tramvají. Zde se nachází i jedno 
z největších obchodních center v Praze, kavárny a banky. Nedaleko od resortu je 
vlaková stanice Praha – Stodůlky. Letiště Václava Havla Praha je vzdáleno 18 minut  
jízdy autem.

Popis
Ideální místo pro setkání s obchodními partnery anebo s přáteli. Vista Resort 
& Club nabízí komfortní ubytování, zážitkovou restauraci Euphemia, zařízené 
konferenční prostory, nejmodernější sportovní vybavení a unikátní přírodní SPA 
s koupacím biotopem. Nachází se zde exkluzivní dermatologický institut.
K dispozici je 9 terasovitě rozmístěných tenisových kurtů vhodných k pořádání 
turnajů. V případě nepřízně počasí nabízíme 3 tenisové kurty v nadstandardně 
vybavené hale s povrchem GreenSet Comfort a s privátním Sky boxem.

Ubytování
17 dvoulůžkových pokojů superior o velikosti 26-32 m2, 2 apartmá, 3 pokoje 
mají soukromou terasu, postel typu King, individuálně ovladatelná klimatizace, 
podlahové topení, set pro přípravu kávy, psací potřeby, individuální osvětlení, 
zatemňovací závěsy, minibar, trezor, šatní skříň, koupelna se sprchovým koutem 
nebo s vanou, wc, vysoušeč vlasů, značkové kosmetické potřeby, ručníky, župan, 
zvukotěsná okna, detektor kouře, úložné prostory, wi-fi internetové připojení.

Služby
24/7 recepce, restaurace, bistro, SPA, koupací biotop, fitness, 9 venkovních  
a 3 kryté tenisové kurty, tenisová škola, 611 m2 společných vnitřních a venkovních 
prostor, venkovní terasa, 3 konferenční místnosti s kompletním technickým 
vybavením, 2 pracovní kanceláře, soukromý dermatologický institut, možnost 
BBQ, pokojový servis, turistické informace, venkovní parkování uvnitř areálu.



Konferenční prostory Vista Resort & Club
vybavené audiovizuální technikou a kancelářským zázemím
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Restaurace Euphemia
Celková plocha 145 m2

maximální kapacita osob:
48 banket
70 koktejl

Salonek restaurace
Celková plocha 54 m2

maximální kapacita osob:
10 banket
25 koktejl

Vinotéka
Celková plocha 23 m2

maximální kapacita osob: 
10 banket

Conference room
Celková plocha 54 m2

maximální kapacita osob:
44 divadlo | 24 škola,
24 U tabule | 20 blok

Meeting room 
Celková plocha 29 m2

maximální kapacita osob:
22 divadlo | 12 škola,
12 U tabule | 8 blok

Board room
Celková plocha 29 m2

maximální kapacita osob:
6 banket | 10 koktejl



Vista Resort & Club

Media kit



Vítejte ve Vista Resort & Club
Vista Resort & Club je zcela nový relaxačně sportovní resort v
Praze 5 Košířích, který vznikl jako místo pro setkávání a
odpočinek, jako útěk před ruchem velkoměsta a jako oáza
klidu v korunách stromů a přesto na dosah centra všeho dění.
Hosté mají možnost stát se exkluzivním členem tohoto klubu
a čerpat tak speciální výhody a ceny na doplňkové služby.

V okolí hotelu se rozkládá přírodní park, který byl založen na
počátku 19. století a tehdejším majitelem byl biskup Leopold
Leonhard Thun-Hohenstein. Ve své době se jednalo o první
veřejně přístupný park s anglickými prvky. Dodnes se na jeho
území nacházejí původní architektonické památky a
technické zajímavosti, kterými byl tehdejší majitel posedlý a
byl jejich velikým sběratelem.

Samotné sportoviště Vista bylo založeno v roce 1966 a tehdy
patřilo pod UVSK Praha. Po rozsáhlé přestavbě a modernizaci
v období 2017-2018 a finalizaci všech stavebních prací, byl v
roce 2022 otevřen prestižní sportovní klub s anglosaskou
tradicí. Zahrnuje vlastní designový hotel s respektem k
přírodě, zážitkovou restauraci, přírodní wellness s unikátním
koupacím biotopem, fitness a tenisové kurty včetně kryté
haly.
 
Vista Resort & Club je ideální místo pro setkání s obchodními
partnery, s přáteli anebo s rodinou. V průběhu roku se zde
pořádají různé společenské události, setkání a oslavy. Toto
jedinečné místo láká i filmaře, scénáristy a fotografy. Ve
vnitřních prostorách resortu se nacházejí umělecká díla
českého profesionálního malíře pana Miloše Novotného a
další zajímavé dekorace ze dřeva a skla.



Ubytování
Vista Resort & Club nabízí 17 moderně zařízených
dvoulůžkových pokojů superior o velikosti 26 m2 a 2
prostorná apartmá o velikosti 32 m2. Pokoje jsou zařízené
dřevěným nábytkem, který dokresluje pocit propojení s
okolní přírodou. Veškeré detaily jsou laděné do přírodních
odstínů a interiér tak působí svěže a útulně. 

Z každého pokoje je krásný výhled do korun okolních stromů,
který umocňuje pocit absolutní pohody a klidu. Zvukotěsná
okna se zatemňujícími závěsy zaručují ničím nerušeným
spánek. Vybrané pokoje v přízemí mají vlastní terasu s
posezením, kde si hosté mohou užívat ticho v přírodě
společně s dobrou kávou.

Hosté mohou využít i nabídku room service, která ještě více
zpříjemní jejich pobyt. Hotelová recepce ochotně sdělí 
 důležité informace o blízkém okolí, dopravě a kulturních
událostech v Praze.



Gastronomie
Šéfkuchař restaurace Euphemia Jan Ležal připravil pokrmy,
které jsou inspirované všemi kouty Evropy. Název pochází z
řeckého "Euphemeo" a je symbolem dobrého znamení a jasné
myšlenky. Atmosféru místa podtrhuje výhled na okolní koruny
stromů, který nikde jinde v Praze neuvidíte. Restaurace a
privátní salonek jsou ideálním místem pro soukromé setkání
nebo menší oslavu.

Pro krátkou přestávku na kvalitní jídlo je možné navštívit
klubové bistro, kde se podávají pokrmy ideální pro obchodní
oběd anebo lehký snack. Součástí bistra je venkovní terasa s
výhledem na přilehlé tenisové kurty.

Ve vlastní vinotéce Vista se pořádají každý pátek degustace
vína a dalších destilátů, koňaků a whisky. Ty je možné
uspořádat i pro soukromou společnost. Vinotéka se tak stává
ideálním místem i pro neformální schůzky za doprovodu
variace tapas a jiných pochutin.



Konferenční prostory
Pro obchodní setkání nabízí Vista Resort & Club moderně
vybavené konferenční prostory s denním světlem, vlastní
kancelářské zázemí a nejnovější audio a video techniku.
Samozřejmostí je možnost uspořádat zde reprezentativní
společenský banket nebo oslavu. Speciální místností je plně
vybavená soukromá pracovna, která je vhodná jako přijímací
nebo jednací místnost.

Všechny prostory jsou zařízené nábytkem z přírodních
materiálů a jsou doplněné o elegantní detaily a umělecká díla.
Místnosti mají výhled do okolní zelené krajiny a  pohled do ní
má uklidňující účinek pro unavené oči i mysl.

Naprosto unikátní příležitostí je uspořádat specifickou událost
nebo propagační akci uvnitř kryté tenisové haly anebo na
okolních pozemcích. Zde je však nutné počítat s technickými
možnostmi daného prostoru. 



Wellness
Pro absolutní uvolnění těla a klid mysli, bylo stvořeno unikátní
přírodní wellness s koupacím biotopem. Okolní vzrostlé
stromy poskytují široký stín, který ochraňuje před slunečním
zářením. Nachází se zde prostorná vířivka s výhledem na
biotop a privátní venkovní finská sauna. Pocit bezstarostného
odpočinku dokresluje svěží vůně okolních rostlin.

V přilehlé budově najdete saunový svět s parní kabinou, bio
saunu a prostornou finskou saunu s výhledem do lesa, masážní
místnost, odpočinkovou zónu s výhledem do přírody. Lehké
občerstvení nabízí wellness bar s výběrem nápojů a čerstvého
ovoce. Samozřejmostí je servis ručníků a županů.

Hosté mohou využít i služby odborného dermatologického
institutu AlmiAderm a nechat si zde doporučit vhodné 
 procedury z oblasti dermatologie a hloubkové péče o obličej
i celé tělo. Služby jsou poskytovány na velmi vysoké úrovní a
používají se zde nejnovější  osvědčené přístroje.



Sport
Součástí Vista Resort & Club je 9 terasovitě rozmístěných
tenisových kurtů, které  jsou vhodné pro hráče všech
věkových kategorií a úrovní. Tato venkovní část citlivě
kopíruje přilehlé lesy. Další 3 kurty se nacházejí v
nadstandardně vybavené hale s privátním Sky boxem.

Vlastní tenisová škola nabízí komplexní programy tréninků,
které jsou přizpůsobený různým profilům hráčů. Při jejich
sestavování byl kladen důraz na využití vlastních
profesionálních zkušeností. 

Prostorné fitness nabízí zázemí pro silový trénink, kondiční
cvičení, jógu a další skupinové lekce. Vstup je možný
samostatně nebo společně s profesionálním trenérem, který
na základě získaných údajů sestaví osobní cvičební plán.

Vista Resort & Club má celoroční provoz všech sportovišť.
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Kontaktní údaje
Vista Resort & Club s.r.o.
Nad Hliníkem 1202/2
155 00 Praha 5, Česká republika

GPS souřadnice: 50.06457, 14.34807

Telefon
+420 211 154 111

Email
recepce@vistaresort.cz

Webová stránka
www.vistaresort.cz

Facebook
www.facebook.com/vistaresortprague

Instagram
www.instagram.com/vistaresortprague

Otevření resortu
červen 2022

Restaurace, bar a konference
Euphemia restaurant a privátní salonek
Bistro
Vinotéka
Conference room
Meeting room
Board room

Kontakt pro média
Filip Košatecký
Marketing Specialist
filip.kosatecky@vistaresort.cz
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