


Moderní hotel 

WILLIAM Congress 
& Wellness Mountain 
HOTEL ****

Nabízíme inspirativní prostředí luxusních hotelů

na horách, vynikající gastronomii, pozorný

personál a wellness. Plně vybavenou zasedací místnost 

s dostatkem denního světla. Správné prostředí pro práci, 

kreativitu, teambuilding a následný odpočinek.

“Je umístněn v samém srdci turistického 
a sportovního centra DEŠTNÉ v Orlických horách„
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Ubytujte
se v srdci 
Orlických 
hor
Ikonický čtyřhvězdičkový hotel WILLIAM 

Congress&Wellness Mountain HOTEL**** 

v samotném srdci Orlických hor Vás okouzlí 

nejen svým designem a neopakovatelnou 

atmosférou, ale také individuálním přístupem 

ke klientovi, moderním vybavením a vysokým 

standardem poskytovaných služeb. Tento 

elegantní horský hotel Vám nabízí ubytování 

celkem až pro 28 osob, a to ve 2 luxusních 

apartmánech a 10 moderních a pohodlných 

standardních pokojích.

Ideální místo pro odpočinek
Hotel WILLIAM je právě ten druh ubytování v Orlických horách, 
který je tu neustále pro Vás – pro všechny, kteří milujete maximální 
pohodlí, útulné pokoje, profesionalitu a výběr toho nejlepšího, co 
Vám po náročném dni na lyžích či na túře můžeme nabídnout. 
Osobitá architektura, wellness, historický punc a lahodná 
gastronomie – 4 hvězdičky našeho ubytování v nádherné horské 
krajině mluví za vše – okouzleni budete zejména kvalitou, ale také 
nízkými cenami. Panoramatické výhledy, oáza ticha a léčivý horský 
vzduch jsou jen další přidanou hodnotou.

Osobitá architektura 
a nevšední zážitek
Buďte našimi hosty a vychutnejte si bezstarostný pobyt, 
během kterého zapomenete na všední problémy dnů. 
Díky jedinečné osobité architektuře, eleganci a noblese 
zažijete nevšední zážitek, který Vám ukáže, jaké to je 
„cítit se jako v bavlnce“. Objevte výjimečnost ubytování v 
srdci města Deštné v Orlických horách a navštivte blízké 
vrcholky hor, říčky a v zimě určitě oblíbené lyžařské areály, 
které vidíte přímo z okna svého pokoje. Pokud hledáte 
komfortní ubytování v prostoru Orlických hor, místo 
pro Vaše firemní akce či relaxaci v moderně zařízeném 
wellness centru, rezervujte si místo již nyní!
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Ubytování
Je samozřejmostí, že místo, kam zvete své 

obchodní partnery, zákazníky, dodavatele, 

zaměstnance, přátele nebo rodinné příslušníky 

by mělo být nejen reprezentativní, ale také 

by mělo poskytovat dostatek možností pro 

společné indoorové a outdoorové aktivity, 

abyste si po náročném dni mohli dopřát také 

patřičnou dávku relaxace a zábavy.



WILLIAM Congress&Wellness Mountain HOTEL ****   |   Deštné v Orlických horách č.p. 332   |   517 91 Deštné v Orlických horách    |   T: +420 492 601 801 | E: reception@william-destne.czVitejte   |   Welcome   |   Willkomen   |   Witamy   |   www. william-destne.cz

Vybavení pokoje
Celkový počet pokojů: 12 | rozdělených na: 8 DBL | 2 SUP | 2 apartmá
Standardní dvoulůžkové a čtyřlůžkové rodinné pokoje v hotelu WILLIAM**** v Deštné jsou ideálním 
místem pro turisty, kteří hledají pohodlné a dobře vybavené pokoje. Zdarma vysokorychlostní Wi-Fi 
v ceně. V kategorii Superior můžete očekávat elegantně zařízené pokoje s manželskou postelí nebo 
s přistýlkou pro třetí osobu. Jen si odpočiňte u šálku čerstvě uvařeného čaje a užijte si klid a pohodu, 

VYBAVENÍ HOTELU

Výtah Pokojové trezory Náležitý servis, restaurace

Konferenční místnosti Bezbariérový přístup* Recepce

Parkoviště pod stálým 
kamerovým dohledem

Wi-Fi Obchodní koutek

Sekretářské služby Wellness Vhodné pro pohybově 
handicapované

VYBAVENÍ POKOJE

Manželská postel Telefon Fén / kosmetika

Wi-Fi / TV Terasa / balkón Klimatizace

Pracovní stůl Minibar Župan / papuče

Pokojový trezor Ovoce a voda zdarma na pokoji Kouřový alarm

Nekuřácké pokoje Bezbariérový přístup (2 DBL) Pokojová služba

Přístupné pokoje 
pro hosty s omezenou 
pohyblivostí:
Přístupný pokoj Grand Suite je dokonale uzpůsoben tak, aby vyhovoval potřebám hosta s omezenou 
pohyblivostí. V koupelně jsou potřebné rukojeti a sprchové sedadlo.

SMART SUITE

Počet pokojů 2

Kapacita osob 2

Manželská postel ANO

Balkón / terasa NE

Přistýlka / Dětská postýlka NE

Nekuřácké pokoje Nekuřácké pokoje

PREMIUM SUITE

Počet pokojů 6

Kapacita osob 2

Manželská postel ANO

Balkón / terasa ANO

Přistýlka / Dětská postýlka NE

GRAND SUITE

Počet pokojů 2

Kapacita osob 2+1

Manželská postel ANO

Balkón / terasa NE

Přistýlka / Dětská postýlka ANO

APARTMÁN FAMILY

Počet pokojů 1

Kapacita osob 4

Manželská postel ANO

Balkón / terasa / Přistýlka / Dětská 
postýlka

NE

Kuchyňská linka ANO

Počet ložnic 2

APARTMÁ DOUBLE EXECUTIVE

Počet pokojů 1

Kapacita osob 4

Manželská postel ANO

Balkón / terasa ANO

Přistýlka / Dětská postýlka NE

Kuchyňská linka NE

Počet ložnic 2

Vybavení hotelu
Nabízíme inspirativní prostředí luxusního hotelu na horách, vynikající gastronomii, pozorný personál 
a wellness. Plně vybavenou zasedací místnost s dostatkem denního světla. Správné prostředí pro 
práci, kreativitu, teambuilding a následný odpočinek.
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Restaurace 
WILLIAM
V prostorách hotelu se nachází elegantní 

horská restaurace WILLIAM Congress&Welness 

Mountain HOTEL**** s kapacitou 50 míst 

a moderně koncipovaným prostorem. Vzdušný 

prostor je důmyslně zařízen, poskytuje 

dostatečné soukromí i možnosti stolování 

pro větší skupiny osob či pracovní kolektivy.

Restaurace a kavárna
Úžasný kvintet chutí, který si můžete vychutnat najdete v 
hotelové RESTAURACI WILLIAM. Nejlepší kusy masa, gril a 
středomořská kuchyně. Na baru si můžete dát kávu a domácí 
dezerty. 

Servis v celé své kráse
Cateringová služba v hotelu WILLIAM**** znamená špičkovou 
kuchyni, která je kreativní a naprosto nezávislá. Dlouhodobá 
spolupráce s korporátními klienty svědčí o profesionálních 
službách a vysoké úrovni.
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Wellness 
& relax
Vstupte do oázy klidu uprostřed Orlických hor, 

nadechněte se čerstvého vysokohorského 

vzduchu a začněte si užívat pobyt od prvního 

momentu. Vysoký standard služeb, luxusní 

zařízení, tradice a dokonalý servis ve spojení 

s útulným wellness a gastronomickými 

zážitky vytváří ideální spojení pro Vaši 

nezapomenutelnou dovolenou. Dopřejte si 

třeba skvělý pocit relaxace v sauně, která pochází 

z bohaté tradice severských národů a ve které 

může strávit příjemné chvíle odpočinku. 

Welness centrum
 Po dohodě, lze uzavřít Wellness centrum pro firemní klientelu.
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JEDNODUŠŠÍ SETKÁVÁNÍ, 
DÍKY WILLIAM 
CONGRESS & WELLNESS 
MOUNTAIN HOTEL****
Stačí si jen vybrat požadované možnosti 

a my se Vám ozveme s nabídkou. 

Chcete-li začít plánovat svou příští schůzku? Zavolejte do hotelu a požádejte o rozhovor s 
ředitelem hotelu, podělte se o to, co je důležité, aby vaše schůzka byla úspěšná, a my Vám 
hned zašleme cenovou nabídku.

ONE DAY BALÍČEK OD 55 EUR / OSOBA                             

Oběd

2x Coffee break (Noral + Exclusive)

Parking

Zasedací prostor a základní občanská vybavenost

Wellness v čase FREE

Platí pro nové rezervace konferenc od 14 účastníků konaných 
v období 3 - 6 měsíce nebo 9 - 11 měsíce roku

KORPORÁTY SUMMER PROMO 
OD 90 EUR / OSOBA                             

Zachovejte chladnou hlavu a uspořádejte letní akci v HOTELU 
WILLIAM **** v srdci přenádherných Orlických hor. 

Ubytování

Snídaně

Zasedací prostor a základní občanská vybavenost

Parking

Wellness v čase FREE

2x Coffee break (Noral + Exclusive)

Večeře

* Platí pro nové rezervace konferenc od 14 účastníků 
konaných v období 3 - 6 měsíce nebo 9 - 11 měsíce roku
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Firemní akce
a konference
WILLIAM Wellness&Congress HOTEL**** nabízí 

stylové reprezentativní, plně klimatizované 

prostory k uspořádání společenských, firemních 

a rodinných akcí. Dokonalá poloha hotelu 

zaručuje možnost využití vnitřních prostor, ale i 

venkovního areálu hotelu. Prezentujte se v tom 

nejlepším světle a dovolte nám, abychom Vám 

připravili jedinečnou akci s nezapomenutelnými 

zážitky.



WILLIAM Congress&Wellness Mountain HOTEL ****   |   Deštné v Orlických horách č.p. 332   |   517 91 Deštné v Orlických horách    |   T: +420 492 601 801 | E: reception@william-destne.czVitejte   |   Welcome   |   Willkomen   |   Witamy   |   www. william-destne.cz

Kongresové prostory

KLÍČOVÁ FAKTA

Počet zasedacích místností 1

Kapacita zasedací místnost 41

Prostor zasedací místnosti 73 m2

Počet hotelových pokojů 12

Vzdálenost na letiště 76,9 km [Letiště Pardubice]
135,1 km [Wroclaw Airport]
192 km [Letiště Václava Havla Praha]
319 km [John Paul II International Airport Kraków-Balice]
318 km [Dresden Airport]

Vzdálenost od dálnice 59,8 km [D11]
123 km [A5]

Vzdálenost od dálnice 54,1 km [Veletrhy Hradec Králové]
135,7 km [Wroclaw]
159,3 km [Veletrhy a výstavy Letňany Praha]

Parkovací poplatky za noc 150 Kč

Mluvíme těmito jazyky česky a anglicky

Můžete u nás platit Visa a Mastercard

Místní poplatek za ubytování 15 Kč / noc / osoba

Mnohaleté zkušenosti 
a doplňkové služby

Bude nám potěšením zužitkovat své mnohaleté zkušenosti k organizaci Vaší nezapomenutelné 
firemní, společenské nebo rodinné události. Vedle samotného zprostředkování prostoru Vám 
nabízíme vysoce komfortní ubytování, kulinářské zážitky, wellness a spa procedury, bohaté zkušenosti 
s organizací firemních akcí a událostí, stejně jako širokou škálu různých doplňkových služeb. Naše 
unikátní multifunkční kongresové prostory s moderním technickým vybavením a variabilitou 
uspořádání jsou vhodné pro všechny druhy firemních, ale i soukromých akcí.

VYBAVENÍ PRO SCHŮZKY

Přenosná prezenční papírová tabule Dataprojektor Plně klimatizované prostory 

Wi-Fi Sekretářské potřeby Soukromá kuchyňka

Hudební aparatura Audiovizuální technika Mikrofonní zařízení

Vybavení pro schůzky

Kongresový sál je vybaven profesionální konferenční technikou. Zabudovaný dataprojektor s kvalitní 
projekcí na zeď uspokojí i ty nejnáročnější přednášející. Zabudované ozvučení v sále, vzduchotechnika 
a světelný systém nabízející nepřeberně variant osvětlení sálu, od potřeb promítání, přednášek až po 
rozličné typy slavnostních večeří, rautů i kulturních a hudebních produkcí.  Kapacitně kongresový sál 
pojme podle uspořádání až 40 sedících účastníků. Strategické umístění sálu v 1. patře hotelu je navíc 
podtrženo úžasným výhledem na panorama Orlických hor a sjezdovky.
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Další 
výhody
Vedle samotného zprostředkování prostoru Vám 

nabízíme vysoce komfortní ubytování, kulinářské 

zážitky, wellness a spa procedury, bohaté 

zkušenosti s organizací firemních akcí a událostí, 

stejně jako širokou škálu různých doplňkových 

služeb. Naše unikátní multifunkční kongresové 

prostory s moderním technickým vybavením a 

variabilitou uspořádání jsou vhodné pro všechny 

druhy firemních, ale i soukromých akcí.

Prostory našeho hotelu jsou Vám nepřetržitě k dispozici pro seminář, školení, 
kongres, prezentaci, recepci či firemní večírek, a to vše spojené s delikátním 
pracovním obědem, večeří, snídaní nebo pouze s přestávkou na rychlé občerstvení 
s kávou nebo něčím ostřejším. Přesně na takové příležitosti Vám ve WILLIAM 
Wellness&Congress HOTEL****

SPORT & VOLNÝ ČAS V HOTELU

Vířivá vana Sauna

Privátní SPA Wellness

SPORT A VOLNÝ ČAS V OBLASTI

Jízda na koni Cyklistika

Lyžování / běžky Turistika / Eko-turistika
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Aktivity
Deštné v Orlických horách samotné i krajina v jejich okolí nabízejí množství pokladů, které stojí 
za to prozkoumat. Prvotřídní lyžařské sjezdovky, nespočet historických památek i přírodních 
rezervací či blízkost hor: na dosah máte spoustu atraktivních cílů a nezapomenutelných zážitků.

•   Skicentrum Deštné v Orlických horách

•   Velká Deštná s rozhlednou Velká Deštná 

•   Králický Sněžník

•   Podorlický skanzen Krňovice

•   Zámek Nové Město nad Metují

•   Babiččino údolí

•   Zámek Kuks

.

Procházky a vyhlídky 
•   ZOO Dvůr Králové

•   Vodní nádrž Rozkoš

•   Zámek Opočno

•   Adršpašské skály

•   Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově

•   Broumovský klášter

•   Orlické záhoří

•   Zieleniec SKI Arena

•   Šerlich

•   Jízda na koních v Deštné v Orlických horách



Hotel operator | provozovatel
WILLIAM Resorts, Restaurants and Clubs, s.r.o.
Malešická 2850/22c
130 00 Praha 3, Czech Republic
IČ: 03128130
DIČ:CZ 03128130

Address
WILLIAM Congress& Wellness Mountain HOTEL ****
Deštné v Orlických horách č.p. 332
517 91 Deštné v Orlických horách
Czech Republic

T: +420 492 601 801   |   E: reception@william-destne.cz   |   W: william-destne.cz


