
Ime in priimek z nazivi:

Ustanova/podjetje:

Naslov podjetja:

ID ustanove / podjetja:

Tel:

Mob:

Souporabnik sobe:

Datum in čas prihoda:

Datum in čas odhoda:

Fax:

HR-51414 Ičići, Kolavići 5
Tel. +385(0)51 299 400, 299 410  •  Fax. +385(0)51 299 420

E-mail:   revelin@ri.t-com.hr
www.revelin.hr

ID Kod: HR  AB  51 - 040111999 • OIB: 37713640687
IBAN: HR4123600001101461113

AKTUALNA PROBLEMATIKA V
OSKRBI Z VODO IN KANALIZACIJO
23. - 27. 10. 2019. • Hotel Elaphusa, Bol, otok Brač

Kongresna
turistična agencija REVELINREVELINREVELIN d.o.o.

PRIJAVA UDELEŽBE IN REZERVACIJE NAMESTITVE

E-mail:

/izpolnjujejo vsi udeleženci srečanja/



Datum Podpis

Če boste odpovedali rezervacijo, ne da bi pravočasno pisno o tem 
obvestili agencijo Revelin, bomo morali obračunati stroške v višini ene 
nočitve. 

POMEMBNO: Prosimo, da obvezno izpolnite prijavnico tudi za 

voznika uradnega avtomobila, če rabi namestitev. Na prijavnici 

naznačite, da gre za voznika.

B)  Osebno se bom udeležil srečanja in bi rad rezerviral  namestitev

Prosimo, zaokrožite zaželjeno: 

A) Osebno se bom udeležil srečanja, vendar ne rabim sobe

Gala večerjo Strokovni ogled

C) Prijavljam se za:

Prosimo, da prijavnico izpolnite za vsako osebo posebej in pošljete po 
e-pošti, po pošti, faksu ali s pomočjo on-line prijavnice, ki je na 
razpolago na www.revelin.hr Prijave bomo sprejemali tako dolgo, 
dokler bodo v hotelu proste sobe. 

Ta prijavnica je sestavni del Obvestila o srečanju in je obenem tudi 
pogodba o sodelovanju na strokovno-poslovnem  srečanju, na osnovi 
katere vam bo izstavljen račun za namestitev in kotizacijo za udeležbo v 
delu srečanja v skladu s ceno in pogoji, ki so določeni v Obvestilu. 

Splošni poslovni pogoji so sestavni del te ponudbe in so na razpolago na 
spletni strani www revelin.hr.

Turistična taksa in DDV sta vračunana v cene

(cena v €)

Package per person Enoposteljna soba Dvoposteljna soba

1 nočitev

2 nočitve

3 nočitve

4 nočitve

102

203

285

335

84

168

220

270

HOTEL ELAPHUSA

(cena v €)

Package per person Enoposteljna soba Dvoposteljna soba

1 nočitev

2 nočitve

3 nočitve

4 nočitve

88

176

244

285

76

152

197

240

HOTEL BORAK

Potrebno zaokrožiti hotel, tip sobe in število/ceno nočitve             

Aranžma se začne v sredo 23.10. zvečer in konča v nedeljo 
27.10.2019. z zajtrkom.
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