МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА ЧЕХИЯ
ХОТЕЛ “ДАП”***плюс
Цени за индивидуални резервации по CLIMS – валидни от 2016 г.
Висок сезон
01.04.-04.01.

УСЛУГИ

ХОТЕЛ
B&B
Двойна стая (двама
възрастни)
Допълнително легло
Единична стая
ДРУГИ ТАКСИ ИЛИ
НАМАЛЕНИЯ
Дете (на възраст до 2 г.)
Малки животни, след
предварително
разрешение
Местна такса
Паркинг

Нисък сезон
05.01.-31.03.

Възрастни

Деца 2-12 год.

Възрастни

Деца 2-12 год.

59

14

54

14

15

13

15

13

35

---

27

---

Цена за нощувка
Безплатно, без осигурени легло и хранене
300 CZK
Задължителна според Закон 565/1990 – сумата е определена от
местните власти
По запитване

Забележка:









Цените не са по социална програма и не включват организиране на пътуването, осигуряване на
самолетни билети и културна програма.

Цените за нощувка са в евро, с включен ДДС.
Упоменатите години на децата не трябва да бъдат навършени в деня на пристигане.
Всички стаи имат собствен санитарен възел със сешоар, климатик и сателитна телевизия.
Приемат се основните кредитни карти (Visa, EuroCard/MasterCard, Maestro, Diners Club, JCB
Cards, American Express).
Закуската се сервира в ресторанта на хотела от 07:00 ч. – 10:00 ч.
А ла карт ресторант “Европа” е отворен понеделник-четвъртък: 11:00 ч.-22:00 ч., петък: 11:00 ч.
- 15:00 ч., събота и неделя не работи.

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.”

