МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА ЧЕХИЯ
ОФЕРТА
ЗА ИНДИВИДУАЛНИ РЕЗЕРВАЦИИ
в рамките на международното сътрудничество по „CLIMS“ и двустранно
международно сътрудничество за 2020
ХОТЕЛ DAP ПРАГА
Ценова листа за настаняване с включена закуска
Нощувка
със закуска
в периода
07.01. – 31.03
01.11 – 19.12
01.04 – 31.10
20.12 – 06.01

Възрастен
Дете
Двойна стая настанен на
настанено на
(2 човека) допълнително допълнително
легло
легло
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Направените резервации за периода 20.12.-06.01. трябва да бъдат
платени предварително с банков трансфер или карта.
Цените са в ЕВРО, с включен ДДС, не е включен туристически данък:
0,60 Евро/ на човек на възраст между 18 и 70 години / на нощувка.
За ‘дете’ се счита лице от 2 до 12 годишна възраст, което няма да е
навършило 12 години към датата на престоя в хотела.
Дете на възраст от 0 до 2 години се настанява безплатно, без право на
легло и закуска.
Настаняването от 20.12 до 06.01. се предлага на редовните цени.
За допълнителна информация, моля не се колебайте да посетите сайта:
www.daphotel.cz

Дължими неустойки за анулации на резервации съгласно Правилника на
CLIMS:
„В случай на анулиране на престой за почивка, ще бъдат наложени следните
неустойки:
- до 30 дни преди пристигането – няма неустойка;
- от 29-ия до 1-ия ден преди пристигането;
- неустойката е в размер на 30% от стойността на резервацията;
- В случай на неявяване – неустойката е в размер на 100% от стойността на
резервацията.

Тези неустойки ще се прилагат за всички случаи на анулации, с изключение на:
- смърт на заявителя на резервацията, на негов/а съпруг/а, дете или родител;
- престой в болнично заведение (удостоверява се с документ, издаден от
болничните власти) на заявителя на резервацията, на негов/а съпруг/а или дете;
- Военна дислокация.”

