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Potvrzení rezervace

163 | Městská část Praha 16 (20.10.2021 - 22.10.2021)
Stav: Potvrzeno

Počet osob: 17

Způsob platby: Faktura

Uspořádání:

Resort Lesní Lázně | 20.10.2021 - 22.10.2021

Položky
Položka

Počet

Částka celkem

Coffee break sladký varianta
III. v ceně 150,- / osoba

17

2 550,00 CZK

Večeře - gril varianta I. v ceně
590,- / osoba

17

10 030,00 CZK

Večeře - tradiční české menu
v ceně 350,- / osoba

17

5 950,00 CZK

Ubytování ve dvoulůžkovém
pokoji v ceně 1700,- / osoba
včetně snídaní 2 noci

4

6 800,00 CZK

Ubytování v jednolůžkovém
pokoji v ceně 2680,- / osoba
včetně snídaní 2 noci

12

32 160,00 CZK

Ubytování v jednolůžkovém
pokoji v ceně 1340,- / osoba
včetně snídaně 1 noc

1

1 340,00 CZK

Teambuilding "Lesní terapie"
v ceně 250,- / osoba - pro 17
osob

1

4 250,00 CZK

Celkem k platbě:

63 080,00 CZK

Popis
REZERVACE pro Vaší akci zahrnuje:
Ubytování pro 17 osob:
* 1 x ubytování v jednolůžkovém pokoji v ceně 1340,- / osoba včetně snídaně - 1 noc
* 12 x ubytování v jednolůžkovém pokoji v ceně 2680,- / osoba včetně snídaní - 2 noci
* 4 x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji v ceně 1700,- / osoba včetně snídaní - 2 noci
Strava pro 17 osob:
20.10.21
17 x večeře tradiční české menu v ceně 350,- / osoba
21.10.21
17 x snídaně v ceně ubytování
17 x odpolední coffee break sladký varianta III. v ceně 150,- / osoba
17 x večeře - gril varianta I. v ceně 590,- / osoba
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16 x snídaně v ceně ubytování

Teambuildingová aktivita - "Lesní terapie" - speciální dechové cvičení + Nordic Walking (v případě nepříznivého počasí je "mokrá" varianta v
sále. Cena aktivity celkem pro 17 osob je 4250,Všechny ceny jsou uvedené včetně DPH.

Storno podmínky a platební podmínky
Storno podmínky:
Při zrušení rezervace, nebo při snížení služeb o více než 10% platí následující storno poplatky:
90 - 31 dní před konáním akce 10% ceny všech sjednaných služeb
30 - 15 dní před konáním akce 20% ceny všech sjednaných služeb
14 - 5 dní před konáním akce 50% ceny všech sjednaných služeb
4 dny a méně před konáním akce 100% ceny všech sjednaných služeb
Při zrušení akce z důvodu vládních opatření omezujících provoz zařízení v termínu konání akce tak významným způsobem, že akci nelze
provést, se akce v celém rozsahu závazné objednávky včetně všech uhrazených záloh přesunuje na jiný termín. Pro nový termín akce pak
zůstává v platnosti výše stornopodmínek, která byla platná ke dni oznámení zrušení akce
Rozsah závazně objednané akce lze před jejím konáním snížit maximálně do výše 10% rezervované ubytovací kapacity a to nejpozději 5 dnů
před termínem konání akce.

Platební podmínky:
Zálohové faktury vystavené odběrateli následovně:
10% všech objednaných služeb se splatností 90 dnů před termínem konáním akce
Do 50% všech objednaných služeb se splatností 30 dnů před termínem konáním akce
Do 80% všech objednaných služeb se splatností 10 dnů před termínem konáním akce
Vyúčtování a dofakturace celé akce do 15 dnů po skončení akce

Datum a podpis objednatele:
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