
Hotel International Brno
Hotel International Brno je moderní, proslulý a nadča-
sový 4* hotel s výjimečným umístěním přímo v centru
Brna, v Husově ulici. Je pověstný svou skvělou kuchy-
ní a službami. Nabízí pokoje v několika kategoriích
od business po luxusní executive suites s unikátním
výhledem na hrad Špilberk a na další dominanty měs-
ta. Veškeré informace o hotelu či službách naleznete
na www.hotelinternational.cz.
Rezervovat pokoj si můžete v přímé e-mailové či
telefonní komunikaci s hotelem (reservation@ho-
telinternational.cz/+420 542 122 211).
Pro získání výhodnějšího ubytování uvádějte hes-
lo: Právník roku 2022.

Hotel Barceló PalaceBrno
Hotel Barceló Palace na Šilingově náměstí v Brně (pár kroků
od hotelu International) je butikový 5* městský hotel, který na-
bízí luxusní, vkusné a plně vybavené pokoje, s bezplatným wi-fi
připojením, klimatizací a pozornostmi v podobě malých dárků
pro ubytované hosty. Pro účastníky galavečera hotel nabízí
10% slevu z cen uvedených pro daný pokoj a termín.
Rezervovat pokoj si můžete výhodně prostřednictvím
formuláře na webu ČAK a Advokátního deníku pod ban-
nerem Právník roku 2022 nebo na rezervačním prolinku
na www.barcelo.com.Vždyuveďteheslo: Právník roku 2022.

Hotel Continental Brno
Hotel Continental Brno na Kounicově 6 je z historického hlediska
unikátní. Téměř šedesátiletý hotel však prošel rozsáhlou moder-
nizací, která skončila v roce 2018, a tak nabízí kvalitní ubytování
s podzemním parkingem v dochozí vzdálenosti od hotelu Inter-
national, kdeproběhnegalavečerPR2022.
Pokud se zde rozhodnete ubytovat, hotel vám nabídne jednolůž-
kové pokoje standard a superior a dvoulůžkové superior – zvý-
hodněné oproti pultové ceně.
Při kontaktu s rezervačním oddělením hotelu (info@conti-
nentalbrno.cz/+420 541 519 609) použijte pro zvýhodněné
ubytování opět heslo: Právník roku 2022.

Hotel Courtyard by Marriott 
Brno
Hotel Courtyard by Marriott Brno na Holandské 12 bude vyho-
vovat těm z vás, kteří upřednostňujete severský minimalismus
v kombinaci s luxusem např. v podobě mramorových koupelen
s vyhřívanými podlahami.
Pokud se rozhodnete ubytovat zde, můžete pro zvýhod-
něné ubytování opět použít heslo: Právník roku 2022.
Rezervaci ubytování můžete učinit přes rezervační prolink
nawww.courtyardbrno.cz.
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