
Letní hotel 
 Astorka

Autobusové nádraží 
Brno u Grandu

Mahenovo 
divadlo

Janáčkovo
divadlo

Špilberk

Náměstí 
Svobody

Zelný trh

Česká
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Letní hotel 
Astorka
Chystáte se do Brna z profesních důvodů či 
za kulturními zážitky, a přemýšlíte, kde složit 
hlavu? Preferujete čisté, klidné a cenově 
dostupné ubytování v centru? 

Právě Vám nabízíme prázdninové ubytování 
na vysokoškolské koleji JAMU – Letní hotel 
Astorka.

Astorka

Ceník 
ubytování

Všechny cesty  
vedou k nám

základní 
cena

zvýhodněná 
cena

(pro pobyty delší 
než 3 noci)

studenti  
-20 %

1 osoba 750,- Kč  675,- Kč 600,- Kč

2 osoby 600,-  Kč 540,- Kč 480,- Kč

3 osoby 500,- Kč 450,- Kč 400,- Kč

Ceny jsou uvedené včetně DPH v zákonné výši.

• Ceny jsou uvedené za osobu a noc  
podle počtu ubytovaných v pokoji.  

• Poplatek z pobytu účtovaný na základě vyhlášky města, 
není součástí ceny za ubytování. Platí pro osoby od 18 
let (vyjma studentů) a pro pobyty do 60 dní. Poplatek se 
platí na místě. Výše poplatku z pobytu k 1. lednu 2022 je 
21,- Kč (osoba/noc). 

• Student se prokazuje platnou průkazkou ISIC (případně 
platným průkazem studenta). 

• Jednolůžkové pokoje budou poskytnuty pouze v pří-
padě volné kapacity (rezervace musí být domluvena 
předem a musí být potvrzena Astorkou).

MHD 
tramvají číslo 1, 2, 4, 7, 10 nebo autobusem 
číslo 67 na zastávku Malinovského nám. 

Autobusová doprava 
autobusové nádraží u Grandu 2 minuty 
chůzí pěšky

Vlak 
vlaková stanice Hlavní nádraží Brno 4 minu-
ty chůzí

Letní hotel Astorka
Novobranská 691/3, Brno, 662 15 
recepce: +420 542 592 111
email: astorka@jamu.cz



Recepční služba 
dle obsazenosti hotelu,
provoz vždy v pracovních 

dnech 9:00 – 16:00. 

• možnost platby kreditní kartou
• platby v hotovosti přijímáme v Kč
• recepce se nachází ve 3. podlaží budovy 

Vrátnice
• provoz nepřetržitý, check-in hostů po 16:00
• platby pouze v přesné hotovostní částce

Check-in od 14:00, po domluvě možno i dříve. 

Check-out do 10:00.

Check-in

Od 1. 7. do 30. 9. 2022 poskytujeme ubytování 
ve dvou a třílůžkových pokojích využívajících 
buňkový systém. 

Celková kapacita Letního hotelu Astorka je 191 
míst ve 3lůžkových a 2lůžkových buňkách. Jed-
na buňka se skládá z předsíně, koupelny/WC 
a  dvou pokojů vybavených lednicí s možností 
připojení vlastního počítače k internetu.

Na každém patře lze 
využít hotelovou ku-
chyňku, vybavenou 
základním nádobím 
či navštívit restau-
race v  blízkém okolí 
hotelu.

V dosahu 
hotelu najdete

• 1 minuta svižnou chůzí ATM, Česká pošta i fit-
ness club 

• 2 minuty svižnou chůzí směr Malinovské ná-
městí obchod Lidl, Tesco, Mahenovo divadlo, 
čajovna a hudební klub

• 5 minut svižnou chůzí po ulici Kobližná pak 
náměstí Svobody s Brněnským orlojem, Moro-
vým sloupem, Skácelovou kašnou či Dům pánů 
z Lipé a OD Rozkvět, kterým lze projít až k staré 
radnici města Brna a OC Velký Špalíček. 

Atrium objektu je k dispozici po celý rok do 22 hod.


