Rudarska 1, 3320 Velenje, Slovenija
Tel: 03 898 0700, Fax: 03 898 0810, info@hotelpaka.com, www.hotelpaka.com

OBRAZEC ZA REZERVACIJO / KODA GEOLOŠKI KONGRES 2018
ROK ZA PRIJAVO: 01.09.2018

UDELEŽENEC & KONTAKTNI PODATKI
Gospod

Gospa

Priimek
Podjetje

Ime
Naslov podjetja

Telefon/Fax
E-mail
HOTELSKA NASTANITEV

Prihod:

Odhod:

Tip sobe (prosimo označite vašo izbiro):
Standard ENOPOSTELJNA soba = 67,15 €
Superior ENOPOSTELJNA soba = 75,65 €
Standard DVOPOSTELJNA soba = 84,15€ ( na osebo 42,08€)
Superior DVOPOSTELJNA soba = 92,65 € ( ns osebo 46,33 €
Vila Herberstein DVOPOSTELJNA SOBA = 84,15€ ( na osebo 42,08€)

Zgornje cene vključujejo bogat samopostrežni zajtrk in DDV. Turistična taksa ni vključena in znaša 1,27 €/noč.
Zagotovljene so znižane cene za ta dogodek. Da si zagotovite vašo namestitev vas prosimo, da nam vrnete izpolnjen obrazec
najkasneje do 1.9.2018
Prosimo upoštevajte, da bo rezervacija potrjena glede na razpoložljivost sob!
Prijava po 13. uri na dan prihoda; odjava do 12. ure na dan odhoda. Pozen odhod je na voljo z doplačilom.
Recepcija je na voljo 24 ur.
Vključeno je varno parkiranje v naši podzemni garaži ter brezplačen wifi.

TRANSFER LETALIŠČE - HOTEL:
Rezervacija transferja z letališča do hotela in obratno, se lahko opravi neposredno preko podjetja Avota. Plačilo se izvrši direktno vozniku
na dan prevoza. Cena prevoza na osebo v eno smer znaša 100€. Za rezervacijo prevoza pošljite mail na info@avota.si

Plačilo hotelske namestitve se plača v hotelu ob odjavi. Za vnaprejšnje plačilo potrebujemo podatke o kreditni kartici:
Eurocard/Mastercard
Visa
American Express
Diners
Številka kreditne kartice:

Veljavnost:

Imetnik kreditne kartice:

Podpis

POGOJI ODPOVEDI REZERVACIJE:
Sprejemamo samo pisno odpoved rezervacije na mail info@hotelpaka.com.
.

CVC:

Rudarska 1, 3320 Velenje, Slovenija
Tel: 03 898 0700, Fax: 03 898 0810, info@hotelpaka.com, www.hotelpaka.com
Potrjujem zgoraj navedene podatke:
Podpis: :

Kraj in datum: ________________________________________

Prosimo, da izpolnjen obrazec vrnete do ……………….po mailu na info@hotelpaka.com

OPIS SOB:
SUPERIOR
Predajte se udobju v letu 2017 sveže prenovljenih hotelskih sob, moderna dizajna in očarljivega interierja v elegantnih, prefinjenih tonih.
Enoposteljna soba …….
Dvoposteljna soba ……
Apartma …..
Sodobna oprema, kopalnica s tuš kabino, mini bar, sobni trezor, klimatska naprava, telefon, TV, priključek za računalnik, brezplačen WIFI

STANDARD
Sodobno opremljene hotelske sobe ponujajo udobno in sproščeno bivanji pri nas.
Enoposteljna soba …….
Dvoposteljna soba ……
Apartma …..
Sodobna oprema, kopalnica s tuš kabino oziroma kadjo, mini bar, sobni trezor, klimatska naprava, telefon, TV, priključek
za računalnik, brezplačen WIFI

Rudarska 1, 3320 Velenje, Slovenija
Tel: 03 898 0700, Fax: 03 898 0810, info@hotelpaka.com, www.hotelpaka.com

VILI HERBERSTEIN – 7 DVOPOSTELJNIH SOB
Sodobno udobje nadgrajuje pomirjujoča stilna oprema sob v slogu devetnajstega stoletja.
Kopalnica s tuš kabino, mini bar, sobni trezor, telefon, TV, WIFI

