Objednávka ubytování
Světová výstava psů DUO CACIB
28. - 29. 01. 2023

SPECIÁLNÍ NABÍDKA - platná při objednání do 10.01.2023

Nabídka UBYTOVÁNÍ

Jednolůžkový pokoj nebo dbl single use
Dvoulůžkový pokoj
Cena za pokoj a noc včetně snídaně a DPH v CZK.

Quality Hotel Brno Exh. Centre ****

2 100 Kč
pes á 400 Kč/ks/noc max. 3 na pokoji

2 550 Kč
pes stejné podmínky

OREA Congress Hotel Brno ****

1 800 Kč
pes á 400 Kč/ks/noc max. 2 na pokoji

1 990 Kč
pes stejné podmínky

OREA Hotel Voro Brno ***

1 700 Kč
pes á 400 Kč/ks/noc max. 2 na pokoji

1 890 Kč
pes stejné podmínky

B&B Hotel University Brno **+

1 250 Kč - BEZ SNÍDANĚ ! +
pes á 200 Kč/ks/noc max. 3 na pokoji

NCO NZO **+

1 150 Kč
pes á 200 Kč/ks/noc max.3 na pokoji

1 450 Kč - BEZ SNÍDANĚ ! +
pes stejné podmínky
1 600 Kč
pes stejné podmínky

uveďte prosím Vámi vybraný
hotel či cenový limit

Hotel:
Příjezd dne:
Počet nocí:
Typ pokoje:

Odjezd dne:
Počet pokojů:

□ jednolůžkový nebo dbl single use

□ dvoulůžkový

Jména hostů:
Další služby:

Název firmy/osoby:
Fakturační adresa:
IČO/DIČ:
Kontakt. osoba:
E-mail:
Telefon:
Způsob úhrady:

Fax:
prosím označte typ předplatby

□ Faktura □ Kreditní karta

Při platbě kreditní kartou prosím vyplňte jako garanci platby níže uvedené údaje:
Datum platnosti:
Typ karty:
Číslo kred. karty:
kód ze zadní str. karty (poslední 3 čísla)
CVC, resp. CID kód:
Výběr

Objednání

Platba

Voucher

/

Vaše spokojenost

Vyplněnou objednávku, prosím, zašlete zpět nebo požadované údaje uveďte do e-mailu.
Platba bank. převodem dle faktury, kterou Vám zašleme po odsouhlasení rezervace. Po obdržení Vaší platby Vám obratem zašleme e-mailem Váš voucher s adresou hotelu (na jeho základě po předložení na recepci hotelu budete ubytováni). Nebude-li Vaše faktura do
uvedeného data zaplacena, jsme oprávněni Vaši rezervaci zrušit.
Předplatba kreditní kartou. S Vaším souhlasem platbu stáhneme z uvedené karty dle domluvy určitý počet dní předem.
Potvrzení o předplatby a Váš hotelový voucher Vám zašleme e-mailem, faxem nebo poštou.
+ na hotelu je k dispozici ReFresh Bistro s možností zakoupení občerstvení a posezením
Platnost speciální nabídky - při objednání a volbě platby do 10.01.2023 - či do vyprodání kapacit.
Rezervaci ubytování Vám potvrdím e-mailem - nejpozději do 2 dnů.

Kontakt pro rezervaci:
Jana Buršíková, Tel.: +420 541 152 777 nebo +420 601 252 374,
: jbursikova@bvv.cz, web: www.bvv.cz/ubytovani/

