
OBJEDNÁVKA UBYTOVÁNÍ V PRŮBĚHU KONFERENCE

Název konference:  Jméno hosta:

E-Mail:                                                           Telefonní číslo:

Společnost: DIČ:

Adresa:

Detaily rezervace

Příjezd: Odjezd:

Počet dospělých:

Počet pokojů:

Jednolůžkový pokoj (pouze pro 1 osobu)
Dvoulůžkový pokoj (dvoulůžko) 
Dvoulůžkový pokoj (oddělené postele)
Jednolůžkový pokoj (pouze pro 1 osobu) s Aquaparkem
Dvoulůžkový pokoj Superior (dvoulůžko) s Aquaparkem
Dvoulůžkový pokoj (oddělené postele) s Aquaparkem

Doplňující informace:

Jednolůžkový pokoj Superior      / pokoj / noc (včetně snídaně)

Dvoulůžkový pokoj Superior      / pokoj / noc (včetně snídaně)

Jednolůžkový pokoj s 2hodinovým vstupem 
do Vodního a Saunového světa Aquapalace Praha                           / pokoj / noc (včetně snídaně)

Dvoulůžkový pokoj Superior s 2hodinovým vstupem 
do Vodního a Saunového světa Aquapalace Praha                           / pokoj / noc (včetně snídaně)

Platba: Pro garantovanou rezervaci je nutná 100% předplatba, kterou lze provést převodem na účet nebo 
stažením ze zadané kreditní karty.  
V případě zrušení rezervace nebo nedojezdu Vám bude účtována 1 noc pobytu.

Typ kreditní karty:  .........................................  Číslo:  ....................................................  Platnost:  ..................................

Podpis: ________________________________

Pokoje Vám budou k dispozici v den příjezdu od 14:00 a v den odjezdu do 11:00 hodin.

Vyplněný formulář přijímáme max. do 14 dní před konáním akce nebo do vyprodání kapacity na 
rezervačním oddělení: reservation.agent@aquapalacehotel.cz, tel.: +420 225 108 822.



Jak se k nám dostanete (autem či hotelovým transferem)
Autem:  
Dálnice D1, Exit 6 km „Průhonice – Praha – Uhříněves“.

Parkování:  
Hlídané hotelové garáže: 300 Kč / os. auto / den.  
Parkovací domy u hotelu se 600 parkovacími místy cca 40 m od hotelu: 100 Kč / os. auto / den.

Hotelový transfer za příplatek: 
Letiště – Hotel za 1000 Kč (1 – 4 osoby). 
Vlakové nádraží Holešovice – Hotel za 650 Kč (1 – 4 osoby). 
Centrum – Hotel za 500 Kč (1 – 4 osoby). 
Hlavní vlakové nádraží – Hotel za 500 Kč (1 – 4 osoby).
V případě zájmu o transfer kontaktujte prosím recepci hotelu na e-mailu: rdm.supervisor@aquapalacehotel.cz.

PRAGUE  

V 
O

bl
ou

ku

Obchodní

O
bchodní

Polní

Tulipánová

Uh
řín
ěv
es
ká

K 
D

áln
ici

Třeš
ňová

Sadová

Říčanská

Průho
nická

U Makra

Pražská

E50

E55

E65

D1
BRNO

BRN
O

ČESTLICE

ČESTLICE

EXIT 6

EXIT 6

HRADEC KRÁLOVÉ

M
ĚLN

ÍK

SLANÝ

PLZEŇ

MLA
D

Á 
BO

LE
SL

AV

P1

P2

Aquapalace Hotel Prague
Pražská ul. 137,  251 01 Čestlice
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