
 

PARKHOTEL HOLEŠOVICE s.r.o., Veletržní 1502/20, 170 00 Praha 7, IČO 01798375, DIČ CZ01798375 
Registrace: Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 211986 

Email: information@parkhotel-praha.cz, www.parkhotel-praha.cz 
 

Banka / Bank: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 
Číslo účtu / Account Number: CZK 5636892/0800, IBAN CZ 81 0800 0000 0000 0563 6892, SWIFT/BIC GIBACZPX 

EUR 5636972/0800, IBAN CZ55 0800 0000 0000 0563 6972 SWIFT/BIC GIBACZPX 

 

REZERVAČNÍ FORMULÁŘ / RESERVATION FORM 
 

Akce / Event: Integrace biologické rozmanitosti v rámci lesnického hospodaření 
5. října – 7. Října / 5th October – 7th October 2016 

Rezervační kód / Reservation Code: MZE 2016 
(* označené řádky jsou povinné údaje / marked lines are mandatory info) 

 
* Jméno a příjmení / Name: ........................................................................................................................................................... 
 
* Adresa bydliště / Home address: ................................................................................................................................................. 
 
* Datum narození / Date of birth: ………………………      * Číslo pasu / Number of passport: ……..…………………………………………………………. 
 
* Národnost / Nationality:…………………………………. 
 
E-mail: …………………………………..…………………………..       GSM: ……..…………………………………….……………………………………………………………….. 
 
* Příjezd / Arrival: .............................................           * Odjezd / Departure: ................................................................................... 
          
 
VÝBĚR POKOJE / ROOM CHOICE 
 

Jednolůžkový pokoj / Single room .........................................(1 osoba na pokoji / 1 person per room)    

1950 Kč / noc / jednolůžkový pokoj včetně bufetové snídaně, kávového/čajového setu na pokoji, Wi-Fi (až 100 Mbps/s), vstupu do fitness, 
DPH a všech poplatků. 
1950 Kč / night / single room including buffet breakfast, coffee/tea making facilities, Wi-Fi (up to 100 Mbps/s), access to fitness center, VAT, 
all taxes. 
 

Dvoulůžkový pokoj / Double room …….................................(2 osoby na pokoji / 2 persons per room)  

2150 Kč / noc / dvoulůžkový pokoj včetně bufetové snídaně, kávového/čajového setu na pokoji, Wi-Fi (až 100 Mbps/s), vstupu do fitness, 
DPH a všech poplatků. 
2150 Kč / night / double room including buffet breakfast, coffee/tea making facilities, Wi-Fi (up to 100 Mbps/s), access to fitness center, 
VAT, all taxes. 
 
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY / OPTIONAL SERVICES 
 

Požaduji parkovací místo – 300 CZK/den   ANO   /   NE 
I need parking – 300 CZK/day      YES    /    NO 
 
Transfer z letiště do hotelu jedním směrem - 650 CZK:    ANO    /   NE 
Transfer from the airport to hotel, 1 way - 650 CZK (approx. 24 €):    YES    /    NO  

 
Datum příletu / Arrival date: …..……………. Let / Flight: ..…….…..……….... Čas příletu / Arrival time: …..……..………..    

 
Prosíme o laskavé vyplnění údajů o kreditní kartě, která slouží pouze jako garance pro pobyt. 
Kindly ask you to state your credit card number and exp. date to guarantee the reservation. 

 
 
Číslo kreditní karty / Credit card number: .......................................................... Platnost do / Exp. date: .......................... 
 
Storno poplatky ve výši 100 % z ceny ubytování 1. dne budou účtovány v případě, že bude storno pobytu provedeno ve lhůtě kratší než 24 
hodin před příjezdem nebo v případě nedojezdu. 
 

Cancellation fee of 100% of the price of accommodation for the first night will be charged in case of cancellation less than 24 hours before 
arrival or no show. 
 

Rezervace zasílejte přímo do PARKHOTELu Praha. 
Kindly ask you to send your request for reservations directly to PARKHOTEL Praha. 

 

E-mail: reservations@parkhotel-praha.cz 
 
 
 
Podpis / Signature: ……………………….………………… 


