
SILVESTROVSKÁ PÁRTY
NEW YEAR’S EVE PARTY



A Winter Wonderland of festivities is waiting for you in 
Prague this New Year’s Eve. Hilton Prague’s annual New 
Year’s Eve party will be welcoming winter in breathtaking 
grand style. A frosty paradise of parties is headlined  
by our evening long spectacle featuring musical  
entertainment and world-class performances. Our lobby 
comes out of hibernation with an extraordinary stage  
designed for some unbelievable enjoyment. A choice 
of five dreamy dinners expertly prepared by the Hilton 
Prague award-winning team of chefs will provide  
memories for winters to come.

On December 31, everything you need to ring in 2017  
in sleek style will be at Hilton Prague.

Reserve your experience today!

DECEMBER 31, 2016 FROM 7 PM

6  Five inspired dinners to choose from

6  Fascinating dance and singing performances

6  Dazzling midnight celebration with a countdown 
 to the New Year

6  Ice Age children’s playroom

6  Glacial giant plasma photo wall

6  Two icy after parties

6  …. and a few more surprises to warm your heart!

Zimní říše plná divů a oslav na Vás letošního Silvestra 
čeká v Praze. Každoroční silvestrovská párty v hotelu 
Hilton Prague bude opravdu dech beroucí, „cool“  
a stylová. Zimnímu ráji několika párty bude vévodit 
celovečerní přehlídka plná hudebních vystoupení  
a představení světové úrovně. Naše atriové lobby  
se probudí ze zimního spánku a ožije jedinečnou show  
na velkolepém pódiu. Cenami ověnčený tým kuchařů  
hotelu Hilton Prague nabídkou pěti snových večeří  
zajisté přispěje k tomu, že na letošního Silvestra  
budete vzpomínat ještě několik dalších zim. 

Všechno, co potřebujete pro hladký a stylový vstup do 
roku 2017, najdete 31. prosince v hotelu Hilton Prague.

Rezervujte si místo ještě dnes!

31. PROSINCE 2016 OD 19 HODIN

6  Pět večeří inspirovaných zimou 

6  Fascinující taneční a pěvecká vystoupení

6  Oslnivá půlnoční oslava s odpočítáváním 
 příchodu roku 2017

6  Dětský koutek z Doby ledové

6  Krystalická obří plasmová fotostěna

6  Dvě ledově chladivé after párty

6  … a několik dalších překvapení, která Vás 
 zahřejí u srdce!

GALA DINNER
CzecHouse Grill & Rotisserie
Seating at 7.30 pm

Incredible gourmet buffet featuring a selection  
of extravagant food with unlimited Champagne 
and drinks.*

6 499 CZK per person

* All our New Year’s Eve dinner packages include a welcome drink, dinner, 
midnight toast and a selection of wines, beers and soft drinks until midnight,  
as well as musical entertainment and access to the party in the hotel’s main lobby.

For all dinner packages, children under 2 years of age are free, under 13 years 
receive a 50% discount and children aged 13 or older are charged full price.

For detailed menus for each venue visit hiltonpraguenye.com

GALAVEČEŘE
CzecHouse Grill & Rotisserie
Zahájení v 19.30 hodin

Jedinečná gurmánská galavečeře formou rautu  
s nabídkou extravagantních delikates, neomezenou 
konzumací šampaňského a dalších nápojů.*

6 499 Kč na osobu

* Všechny naše silvestrovské balíčky s večeří zahrnují uvítací přípitek, večeři, 
půlnoční přípitek, vybraná vína, piva a nealkoholické nápoje do půlnoci, program 
 a vstup na párty v lobby hotelu.

Na všechny balíčky s večeří se vztahuje sleva 50% pro děti do 13 let.  
Děti ve věku od 13 let platí plnou cenu. Děti do 2 let mají vstup zdarma.

Menu jednotlivých restaurací naleznete na hiltonpraguenye.com

THE COOLNESS  
OF 2017

ZAČÁTEK „COOL”  
ROKU 2017



 
GALA DINNER 
Atrium Restaurant

Seating at 7.30 pm

Whimsical buffet gala dinner featuring a selection  
of the most popular food from the great North. *

4 999 CZK per person
6 499 CZK per person for tables with a direct stage view

DINNER
Zest Bar

Seating at 7.30 pm

Tasty starter platters and a gourmet buffet dinner  
with a selection of drinks.*

4 999 CZK per person

 
AFTER PARTY
The Main Lobby

Starting from 10pm

2,499 CZK per person

Each ticket includes a marvellous midnight toast  
and two complimentary Champagne cocktails.

* All our New Year’s Eve dinner packages include a welcome drink, dinner, 
midnight toast and a selection of wines, beers and soft drinks until midnight, as 
well as musical entertainment and access to the party in the hotel’s main lobby.

For all dinner packages, children under 2 years of age are free, under 13 years 
receive a 50% discount and children aged 13 or older are charged full price.

For detailed menus for each venue visit hiltonpraguenye.com

 
GALAVEČEŘE
Restaurace Atrium

Zahájení v 19.30 hodin

Extravagantní galavečeře formou rautu s nabídkou  
nejoblíbenějších severských pokrmů. *

4,999 Kč na osobu
6,499 Kč na osobu – stoly s výhledem na pódium

VEČEŘE
Zest Bar

Zahájení v 19.30 hodin

Obložené předkrmové mísy a večeře formou rautu  
s nabídkou delikátních pokrmů a nápojů. *

4,999 Kč na osobu

 
AFTER PARTY
Lobby hotelu Hilton Prague

Od 22 hodin

2,499 Kč na osobu

Cena zahrnuje kouzelný půlnoční přípitek  
a dva koktejly ze šampaňského.

* Všechny naše silvestrovské balíčky s večeří zahrnují uvítací přípitek, večeři, 
půlnoční přípitek, vybraná vína, piva a nealkoholické nápoje do půlnoci, program  
a vstup na párty v lobby hotelu.

Na všechny balíčky s večeří se vztahuje sleva 50% pro děti do 13 let.  
Děti ve věku od 13 let platí plnou cenu. Děti do 2 let mají vstup zdarma.

Menu jednotlivých restaurací naleznete na hiltonpraguenye.com

 



GALA DINNER
Café & Bistro
Seating at 7.30 pm

Polar gala buffet featuring a selection of the most popular food and drinks 
from far above the Arctic Circle, plus a spectacular view of the stage. *

5 699 CZK per person
7 299 CZK per person for Gallery tables

* All our New Year’s Eve dinner packages include a welcome drink, dinner, midnight toast and a selection of 
wines, beers and soft drinks until midnight, as well as musical entertainment and access to the party in the 
hotel’s main lobby.

For all dinner packages, children under 2 years of age are free, under 13 years receive a 50% discount and 
children aged 13 or older are charged full price.

For detailed menus for each venue visit hiltonpraguenye.com

GALAVEČEŘE 
Café & Bistro
Zahájení v 19.30 hodin

Arktická galavečeře formou rautu s nabídkou nejpopulárnějších pokrmů  
a nápojů z oblasti polárního kruhu se skvělým výhledem přímo na scénu. *

5.699 Kč na osobu
7.299 Kč na osobu – místa na galerii

* Všechny naše silvestrovské balíčky s večeří zahrnují uvítací přípitek, večeři, půlnoční přípitek, vybraná 
vína, piva a nealkoholické nápoje do půlnoci, program a vstup na párty v lobby hotelu.

Na všechny balíčky s večeří se vztahuje sleva 50% pro děti do 13 let.  
Děti ve věku od 13 let platí plnou cenu. Děti do 2 let mají vstup zdarma.

Menu jednotlivých restaurací naleznete na hiltonpraguenye.com



GALA DINNER
Cloud 9 sky bar & lounge 
Seating at 7.30 pm

The fashionable and upscale Cloud 9 on the rooftop of 
Hilton Prague will play host to our exclusive celebration 
festivities. Join us for a mesmerizing night high in the 
frosty sky featuring a gourmet buffet dinner,  special 
performers, a private fireworks show, DJs and a few more 
distinctive surprises.

12,499 CZK per person in section A
10,999 CZK per person in section B

Cloud 9 New Year’s Eve dinner package includes 
unlimited Champagne, premium white and red wines, 
Champagne cocktails, spirits and drinks.*
Cloud 9 dinner guests have access to the open bar 
anywhere in the hotel, not just Cloud 9. 

*Gala dinner conditions apply.

For detailed menus for each venue visit hiltonpraguenye.com

Starting from 11pm

4,499 CZK per person

Each ticket includes unlimited consumption from the full 
Cloud 9 open bar & dessert buffet.

This is an Exclusive Party - Only 100 tickets are available!

GALAVEČEŘE
Cloud 9 sky bar & lounge
Zahájení v 19.30 hodin

Luxusní a elegantní Cloud 9 na střeše hotelu Hilton Prague 
bude místem konání té nejexkluzivnější oslavy. Přijďte s 
námi přivítat nový rok a užít si noc vysoko v mrazivém nebi. 
Těšit se můžete mimo jiné na gurmánskou večeři formou 
rautu, jedinečná vystoupení, soukromý ohňostroj, stylovou 
hudbu DJs a další překvapení.

12,499 Kč na osobu v sekci A
10,999 Kč na osobu v sekci B

Silvestrovská večeře v Cloud 9 zahrnuje neomezenou 
konzumaci šampaňského, prvotřídních bílých a červených 
vín, koktejlů ze šampaňského, destilátů a dalších nápojů. *
Hosté Cloud 9 mají přístup také do všech otevřených barů 
v hotelu, nejen v Cloud 9. 

*Na galavečeři v Cloud 9 se vztahují stejné podmínky jako na ostatní galavečeře.

Menu jednotlivých restaurací naleznete na hiltonpraguenye.com

Od 23 hodin

4,499 Kč na osobu

Cena zahrnuje neomezenou konzumaci z otevřeného 
Cloud 9 baru a dezertového rautu.

Tato párty je exkluzivní –  k dispozici pouze 100 vstupenek!



Why fight winter after your New  
Year’s Eve celebration? Sleep warm  
and cosy with us and reserve your  
room today!

For room reservations, please visit prague.hilton.com, 
call: + 420 224 841  111 
or e-mail: reservations.prague@hilton.com

For table & party reservations, 
call: +420 224 842 017 
or e-mail: festivedesk.prague@hilton.com

PARTNER

We are one of the world‘s largest bottlers of products of 
The Coca-Cola Company. Our diverse portfolio of brands, 
mix of geographies, passion for marketplace execution, and 
long-term vision underpin our strong commitment towards 
achieving sustainable business growth in a responsible way.

coca-cola.cz

Proč se po bujarých silvestrovských 
oslavách trápit nepříjemnou zimou venku? 
Přespěte u nás v teple a pohodlí. Rezervuje 
si svůj pokoj již dnes!

Rezervace ubytování na prague.hilton.com, 
tel: + 420 224 841 111  
či e-mailem: reservations.prague@hilton.com

Rezervace galavečeří a párty  
na tel: +420 224 842 017  
či e-mailem: festivedesk.prague@hilton.com

PARTNER

Patříme mezi největší výrobce nealkoholických nápojů 
v České republice a na Slovensku. Naše rozmanité 
portfolio, nadšení pro exekuci na trhu a dlouhodobá  
vize podporují náš závazek k dosažení udržitelného  
růstu našeho podnikání zodpovědným způsobem.

coca-cola.cz

CHILDREN’S  PLAYROOM

While you are making merry with our wintry treats, send 
your children back to the glacial period. Our supervised 
Children’s Playroom will amuse the younger set with 
plenty of first-rate kids’ attractions and an arctic-inspired 
kids’ buffet. With professional organisation leading the 
fun, your kids will give you a cool thumbs up come 2017.

999 CZK per child (aged 2 to 12 years)

DĚTSKÝ KOUTEK

Zatímco se budete veselit a užívat si radovánek v zimním 
stylu, pošlete své děti do dávných časů doby ledové. Náš 
hlídaný dětský koutek učaruje těm nejmladším velkým 
množstvím prvotřídních atrakcí a také dětským arktickým 
rautem. S programem a profesionálním hlídáním si 
příchod nového roku 2017 užijí i Vaše ratolesti. 

999 Kč na dítě (od 2 do 12 let)



HILTON PRAGUE

Czech Republic

prague.hilton.com
hiltonprague.cz

facebook.com/HiltonPrague
twitter.com/HiltonPrague


