
 

Kontaktní údaje:

Komu: Enixus Czech Travel s.r.o.
E-mail: enixustravel@gmail.com 

 
   

 

   
 

 
JMÉNO:  
 

 

       

 

1. VARIANTA - Hotel Clarion Congress Centrum Praha, nabízí komfortní ubytování v širším centru Prahy. Hotel se 
nachází přímo na trase metra B, stanice Vysočanská. Jako jediný hotel v Praze kromě ubytování a konferenčních prostor
navíc disponuje relaxačním zázemím a nákupními možnostmi pod jednou střechou, to vše s přímým vstupem do metra 
a napojením na městskou dopravu. K základnímu vybavení pokojů patří vlastní sociální zařízení s vanou, minibar, trezor, 
vysoušeč vlasů, souprava pro přípravu kávy nebo čaje, žehlička a žehlicí prkno, telefon s přímou volbou, LCD televizor se
SAT TV a internetové připojení zdarma. Všechny pokoje jsou nekuřácké. Možnost parkování za poplatek. 

2. VARIANTA - Hotel  PIVOVAR, je umístěn v klidné části historického areálu z 18. století, pouze 300 m od stanice metra
Vysočanská, nákupní galerie Fénix a hotelu Clarion Congress hotel. Hotel nabízí ubytování ve dvou budovách. Nová,
moderní budova nabízí ve dvou patrech 46 moderně zařízených pokojů s vanou ve tříhvězdičkovém standardu. V této 
budově je rovněž umístěna recepce, jídelna a konferenční místnosti. V celém hotelu je k dispozici bezplatné wi-� 
připojení, v pokojích moderní budovy je navíc možné navíc využít vysokorychlostní LAN připojení k internetu. Hosté 
mohou v areálu hotelu využít hlídané venkovní parkovistě i garážová stání. 

DATUM ODJEZDU: 

.................................................

................................

PŘÍJMENÍ:

DATUM PŘÍJEZDU: 

................................................

...................................

1.  ..............................................................

2.  ..............................................................

3.  ..............................................................

1. VARIANTA - CLARION CONGRESS HOTEL

Typ pokoje:
 
[    ]    kategorie 4* STANDARD dvoulůžkový pro 1 osobu Kč 2.290,-- / noc

[    ]    kategorie 4* STANDARD dvoulůžkový pro 2 osoby Kč 2.290,-- / noc
 
[    ]    kategorie 4* EXECUTIVE dvoulůžkový pro 1 osobu Kč 2.690,-- / noc

[    ]    kategorie 4* EXECUTIVE dvoulůžkový pro 2 osoby Kč 2.690,-- / noc

2. VARIANTA – HOTEL PIVOVAR

Typ pokoje: 

[    ]    kategorie 3* STANDARD dvoulůžkový pro 1 osobu Kč 1.480,-- / noc 

[    ]    kategorie 3* STANDARD dvoulůžkový pro 2 osoby Kč 1.780,-- / noc 

Počet rezervovaných pokojů:

 [    ]

Ceny jsou uvedené včetně bufetové snídaně, místních poplatků a 15% DPH.

 [    ]

 [    ]

 [    ]

Rezervace: Veronika Smečenská
Telefon: + 420 775 611 095

Počet rezervovaných pokojů:

Nové možnosti, 
 príležitosti.             nové obchodní

REZERVAČNÍ FORMULÁŘ NA UBYTOVÁNÍ
Papírenské kontrakty 4.4. - 6.4. 2016

 [    ]

 [    ]

JMÉNO A PŘÍJMENÍ SPOLUBYDLÍCÍCH:



 

V případě, že si přejete vystavit fakturu na vaši společnost, žádáme o vyplnění následujících údajů:

 

Název společnosti:       ...................................................................................................................

 

Adresa:              ...................................................................................................................  

 

IČ / DIČ:     

 

Telefon:   

 

e-mail:     
 

 

Kreditní karta:   AMEX [     ] MASTERCARD [     ]    VISA [     ] DINERS [     ] 

 

Číslo KK:   .....................................................    SVV:  ........................................................... Platnost do:  .........................................  
 

Výše uvedené ceny jsou poskytnuty pro rezervace uskutečněné do 26.2.2016. Počet pokojů je omezen.
Veškeré rezervace musí být garantovány kreditní kartou.
CA Enixus Czech Travel s.r.o. je oprávněna k využití poskytnutých údajů při účtování storno poplatků uvedených níže.
100 % úhrada ubytování musí být provedena do 48 hodin od obdržení potvrzení rezervace naším rezervačním oddělením
a to na účet CA Enixus Czech Travel s.r.o. vedeným u Komerční banky, č.ú. 43-7188480297/0100, pod variabilním
symbolem rezervace. V případě, že CA Enixus Czech Travel s.r.o. platbu neobdrží ve stanoveném termínu, objednané
služby negarantuje a je oprávněna rezervaci stornovat.

 

 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Prosíme o sdělení detailů o kreditní kartě, které slouží pouze pro garanci této služby:

Všeobecné podmínky CA Enixus Czech Travel s.r.o.:

Storno podmínky CA Enixus Czech Travel s.r.o.:

storno rezervace učiněné do 26.2.2016          – bez storno poplatků

storno rezervace učiněné od 27.2. do 14.3.2016 – bude účtován storno poplatek ve výši 30 % z celkové ceny
                objednaných služeb

storno rezervace učiněné od 15.3. do 24.3.2016 – bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z celkové ceny
                                                                                                objednaných služeb

storno rezervace učiněné od 25.3. do   4.4.2016 – bude účtován storno poplatek ve výši 100 % z celkové ceny
                objednaných služeb

při nedojezdu            – bude účtován storno poplatek ve výši 100 % z celkové ceny
               objednaných služeb

Enixus Czech Travel s.r.o., cestovní agentura, Jizerská 1352/9, 251 01 Říčany
e-mail: enixustravel@gmail.com, tel: +420 775 611 095

IČ: 24691313, DIČ: CZ24691313
zapsán do OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 166448


