Wellness víkend s jógou hotelu Lions v Nesuchyni
21. - 23. října 2022
Jméno:……………………………………………
Příjmení:………………………………………….
E-mail:…………………………………………….
Telefon:…………………………………………….
Pořadatel:
Cestovní kancelář Yogacentrum Praha, s.r.o., IČO 04153294, se sídlem Poděbradova
699/14, Ďáblice, 182 00 Praha 8.
Cena:
5090,- za dospělou osobu s jógou ( 3 - 4 osoby na pokoji)
5990,- za dospělou osobu s jógou ( 2 osoby na pokoji)
6490,- single pokoj
(záloha 2.000 Kč, záloha je nutná k rezervaci místa, doplatek úhrady do 30.9.2022)
Cena zahrnuje:
4 x lekci jógy (lektorka Nikola Mrázková)
2 x snídaně formou bufetu
2 x večeře – formou bufetu / polévka, salát, teplý bufet s výběrem dvou hlavních jídel a
příloh, samoobslužný zmrzlinový bufet se třemi druhy zmrzliny
1 x lehký oběd formou jednotného menu – polévka, hlavní jídlo
Volný vstup do wellness centra s bazénem s perličkovými schody a aroma parní saunou.
ubytování
Způsob platby
bankovním převodem na číslo účtu: 2800811556/2010 V.S. 151
Doplatek platby uhraďte nejpozději do 30.9. 2022.
Doprava vlastní
Hostům je účtován poplatek z pobytu, který činí 42,- Kč / den a parkovné 121,-Kč s DPH.
STORNO PODMÍNKY
Vyplněná přihláška a zaplacení zálohy slouží jako doklad o uzavření smlouvy o
pobytovém víkendu.

- dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě 21 až 7 dní před plánovaným dnem
příjezdu, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 50% z
celkové ceny pobytu (tj.ceny rezervovaných služeb včetně ubytovacích služeb),
- dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě méně jak 7 dní před plánovaným
dnem příjezdu nebo v den příjezdu (tj. nedojezdu), je ubytovatel oprávněn požadovat po
objednateli storno poplatek ve výši 100% z celkové ceny pobytu (tj.ceny rezervovaných
služeb včetně ubytovacích služeb).
- v případě předčasného ukončení či přerušení pobytu nevzniká ubytovateli povinnost vrátit
objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část
TUTO PŘIHLÁŠKU ODEVZDEJTE NA RECEPCI YOGACENTRA NEBO ZAŠLETE
SCAN E-MAILEM NA info@yogacentrum.cz .
Souhlasím s tím, že v průběhu pobytu mohou být pořizovány fotografie mé osoby, které případně budou
využívány k informativním, ilustračním a propagačním účelům na internetu. Tento souhlas platí do
odvolání.

V ……….……....dne…………….

……………………….
podpis

www.yogacentrum.cz
info@yogacentrum.cz
tlf. +420732445530

