
        

Rezervované kapacity ubytování 

Jednotné heslo: VODOVODY2019 

PARKHOTEL Plzeň **** (místo konání konference i společenského večera) 

http://www.parkhotel-czech.eu 

 

Kategorie STANDARD 

Jednolůžkový pokoj  1.990,- Kč 
Dvoulůžkový pokoj 2.290,- Kč - při obsazení 2 osobami 
 

Kategorie SUPERIOR  

Jednolůžkový pokoj  2.290,- Kč 
Dvoulůžkový pokoj 2.790,- Kč - při obsazení 2 osobami 
 

Bussiness Apartmán    

Jednolůžkový pokoj  2.790,- Kč 
Dvoulůžkový pokoj 3.390,- Kč - při obsazení 2 osobami 
  

Cena pokoje je uvedena včetně bufetové snídaně bufetového typu, internetového připojení, 
parkování, vstupu do fit centra, místních poplatků a 15% DPH. Výše uvedené zvýhodněné ceny 
pokojů jsou garantovány účastníkům do 30. 9. 2019 včetně. Při zrušení rezervace 3 dny před 
příjezdem nebude účtován žádný storno poplatek. Pokud bude rezervace zrušena 2 dny před 
příjezdem nebo později, bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny. Check-in od 15:00 
/ Check-out do 11:00 / skupiny do 10:00. Rezervaci můžete provést přes e-mail 
rezervace@parkhotel-czech.eu, tel. 378 772 909. Jednotné heslo: VODOVODY2019 
 

 

GOLDEN FISH Hotel Apartments **** (přímo sousedí s Parkhotelem Plzeň) 

http://www.gf-hotel.cz/  

Apartmán Silver 

cena při obsazení jednou osobou 1.990,- Kč 

cena při obsazení dvěma osobami 2.890,- Kč 

Cena pokoje je uvedena včetně DPH, městského poplatku, snídaně, parkování, Wi-Fi a fitness.  

Při zrušení rezervace: 

- 2 a více dní před závazně objednaným a potvrzeným začátkem ubytování: bez poplatku 
- 24 hodin před začátkem ubytování: 30 % z potvrzené celkové ceny za pobyt 
- do 12:00 v den zahájení ubytování: 60% z potvrzené celkové ceny za pobyt 
- v případě pozdějšího zrušení nebo no-show: 100% z potvrzené celkové ceny za pobyt. 

Rezervaci můžete provést přímo na e-mailu info@gf-hotel.eu. Jednotné heslo: VODOVODY2019 
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IBIS Hotel Plzeň *** (pro účastníky konference bude zajištěna autobusová přeprava) 

www.hotelibisplzen.cz  

 

Cenová nabídka do 31. 8. 2019: 

Jednolůžkový pokoj 1.450,- Kč 

Dvoulůžkový pokoj 1.650,- Kč 

 

Cena je včetně 15% DPH, snídaně, WIFI a parkovného. Check in je od 14:00, Check out v den odjezdu 

do 12:00. Pro využití této ceny je podmínkou uhrazení v době tvorby rezervace. 

 

Cenová nabídka od 1. 9. do 3. 11. 2019: 

Jednolůžkový pokoj 1.550,- Kč 

Dvoulůžkový pokoj 1.750,- Kč 

 

Cena je včetně 15% DPH, snídaně, WIFI a parkovného. Check in je od 14:00, Check out v den odjezdu 

do 12:00. Rezervaci můžete provést přímo na e-mailu h6734@accor.com (recepce, 24/7). 

Jednotné heslo: VODOVODY2019 

 

Od 22. 7. 2019 bude zveřejněno na stránkách www.sovak.cz . 

Ubytování si rezervuje i hradí každý účastník sám. 
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