Relaxační pobyt pro pěstounské rodiny – Mgr. Švecová
Ať je léto nebo zima,
na Vysočině je vždy prima
Orea Resort Devět Skal je díky své poloze pro rodinnou dovolenou ideální.
Během jarních prázdnin budou na hotelu probíhat animační programy nejen pro děti.
V hotelu je k dispozici vybavený dětský koutek a venkovní dětské hřiště.
Přijeďte za krásnou přírodou, čistým ovzduším a užijte si rodinnou pohodu!

HESLO: PĚSTOUNI
Termín:
6.7. – 11.7.2015
V ceně jsou zahrnuty následující služby:
5x ubytování se snídaní
5x večeře: 4-chodové menu s výběrem ze 3 hlavních jídel
(bufetovou formou), bez nápojů
Neomezený vstup do bazénu a posilovny, denně od 7:00 do 20:30;
děti bez dozoru dospělých od 12ti let
Zdarma Wifi internetové připojení ve veřejných prostorách hotelu
Parkování u hotelu zdarma
Děti do 2,99 let bez poplatku, bez nároku na lůžko a služby (možnost zapůjčení dětské postýlky
bez poplatku, rezervace předem nutná!!!)
Sleva pro děti do 11,99 let
Pokoje ECONOMY
Pokoj ECONOMY dospělá osoba pev.lůžko
Pokoj ECONOMY dospělá osoba přistýlka
Pokoj ECONOMY dítě 3 – 11.99 pev.lůžko
Pokoj ECONOMY dítě 3 – 11.99 přistýlka
Pokoj ECONOMY dítě do 2.99

Cena za 5 nocí
3.050,2.720,1.620,1.195,Bez nároku na lůžko a služby zdarma

Pokoje dvoulůžkové s možností přistýlky – rozkládací křeslo

Pokoje SUPERIOR
Pokoj SUPERIOR dospělá osoba pev.lůžko
Pokoj SUPERIOR dospělá osoba přistýlka
Pokoj SUPERIOR dítě 3 – 11.99 pev.lůžko
Pokoj SUPERIOR dítě 3 – 11.99 přistýlka
Pokoj SUPERIOR dítě do 2.99

Cena za 5 nocí
4.080,3.115,1.975,1.370,Bez nároku na lůžko a služby zdarma

Pokoje dvoulůžkové a třílůžkové s možností přistýlky – rozkládací křeslo nebo rozkládací lůžko (dle obsazenosti)

Příplatek za neobsazené lůžko: Kč 1.550,-/5 nocí

Hotel Vám garantuje uvedené kapacity a ceny do data opce, tj. do dne 10/04/2015. Pokud hotel neobdrží
písemné potvrzení o Vašem zájmu formou závazné rezervace nejpozději do data opce, garantované pokoje
budou nabídnuty k dalšímu prodeji.
Platební podmínky:
Abychom Vám mohli garantovat nabídnuté kapacity, požadujeme uhradit zálohuve výši50% z celkové
předpokládané ceny Vašeho pobytu (pokud nebude dohodnuto jinak), a to na účet hotelu uvedený níže
nejpozději do 30 dnů před začátkem Vaší akce.
Na zbývající částku bude po skončení pobytu vystavena faktura se splatností 14 dní (pokud nebude dohodnuto
jinak).
Bankovní údaje hotelu:
Jméno banky
ČSOB, a.s.
Číslo účtu
17552143/0300
Swiftcode
CZ03000000000017552143
IBAN
CEKO CZ PP
Storno podmínky:
Při zrušení celého pobytu písemnou formou méně jak 30 dní před příjezdem skupiny bude hotel účtovat
následující storno poplatky:
29 – 21 dní před příjezdem skupiny: 30 % z předpokládané ceny ubytování
20 – 14 dní před příjezdem skupiny: 50 % z předpokládané ceny ubytování
13 a méně dní před příjezdem skupiny: 90 % z předpokládané ceny ubytování
V den příjezdu skupiny:
100% předpokládané ceny pobytu
Děkujeme za Váš zájem o ubytování a služby OREA Resortu Devět skal. Naše nabídka je platná do data opce
uvedeného v této nabídce. Dle nového znění obchodního zákoníku hotel vylučuje přijetí nabídky smlouvy
s dodatkem nebo odchylkou. Přijetím naší nabídky vyjadřujete souhlas s podmínkami uvedenými výše.
Prosíme o Vaše vyjádření k naší nabídce v nejbližší možné době. Rádi s Vámi probereme detaily, vysvětlíme
potřebné a případně upravíme naši nabídku tak, aby Vám co nejlépe vyhovovala.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.
S pozdravem
Gabriela Dvořáčková
Orea Resort Devět skal
+420 566 585 542
+420 702 148 743
gabriela.dvorackova@9skal.oreahotels.cz

