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AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA
VODOVODŮ A ODPADNÍCH VOD 

23. - 27. 10. 2019. • Hotel Elaphusa, Bol, otok Brač

Kongresová
cestovní kancelář REVELINREVELINREVELIN d.o.o.

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI A REZERVACE UBYTOVÁNÍ

E-mail:

/vyplňují všichni účastníci Konference/



Datum Podpis

Za storno rezervace bez včasného písemného oznámení agentuře 
Revelin, budeme muset účtovat náklady ve výši jednoho noclehu se 
snídaní.

DŮLEŽITÉ: Prosíme Vás, abyste vyplnili přihlášku i za profesionálního 
řidiče služebního automobilu, pokud potřebuje ubytování a na 
přihlášce uveďte, že se jedná o řidiče. 

B) Účastním se Konference osobně a chci si rezervovat ubytování

Zakroužkujte prosím požadovanou variantu:

A) Účastním se Konference osobně, ale nepotřebuji ubytování. 

Gala večeři   odborné exkurzi 

C) Přihlašuji se k:

Prosíme Vás, abyste přihláškový list vyplnili samostatně pro každou 
osobu zvlášť a poslali nám jej e-mailem, poštou, faxem, nebo pomocí 
on-line formuláře, který je k dispozici na www.revelin.hr. Přihlášky 
ubytování se budou přijímat, pokud budou k dispozici volné pokoje v 
hotelech. 

Tento přihlašovací formulář je součástí Oznámení o Konferenci a slouží 
jako Smlouva o účasti na odborně-obchodní Konferenci, na jejímž základě 
Vám bude vydána faktura za ubytování na základě rezervace a poplatek 
za účast na Konferenci, v souladu s cenou a podmínkami uvedenými v 
Oznámení. 

Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí této nabídky a jsou k 
dispozici na stránce www.revelin.hr

Pobytová taxa a DPH jsou zahrnuty v ceně.

Aranžmá v den příjezdu začíná s obědem (kromě středy 23 10. kdy 
začíná večeří)

Aranžmá v den odjezdu nezahrnuje oběd, ale jen snídani.

Ceny v €

Aranžmá za osobu Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj 

1 night

2 nights

3 nights

4 nights

102

203

285

335

84

168

220

270

HOTEL ELAPHUSA

Ceny v €

Aranžmá za osobu Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj 

1 night

2 nights

3 nights

4 nights

88

176

244

285

76

152

197

240

HOTEL BORAK

Potřeba zakroužkovat hotel, typ pokoje a počet/cenu noclehů
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