
Hotel Alley: 
 
Jednolůžkový pokoj v ceně 1.645,- Kč/pokoj/noc  
Dvoulůžkový pokoj v ceně 1.575,- Kč/pokoj/noc (cena při obsazení pokoje jednou osobou je 1.645,- Kč/pokoj/noc)  
 
Cena za parkování na hotelovém parkovišti za příplatek 200,- Kč za auto a noc 
Turistický poplatek za osobu a noc činí 15,- Kč.  
Poplatek za psa činí 250,- Kč/noc 
V případě plánovaného pozdějšího příjezdu, tj. po 22 hod., toto prosím oznamte buď telefonicky na čísle +420 585 502 999 nebo e-mailem na booking@hotel-
alley.cz.  
 
Stornovací podmínky  
Storno do 24 hodin a více před stanoveným a potvrzeným termínem příjezdu - BEZPLATNÉ STORNO.  
Storno pod 24 hodin před stanoveným a potvrzeným termínem příjezdu - STORNO POPLATEK ve výši ceny pokoje za jednu noc ubytování.  
Nedojezd hosta - STORNO POPLATEK ve výši ceny pokoje za jednu noc ubytování. 
 
 
 
 
Hotel Arigone: 
 
Dvoulůžkový pokoj  z neděle na pondělí 1.832,-Kč  
Dvoulůžkový pokoj  z pondělí na úterý    2.061,-Kč 
 
Stornovací podmínky 
Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu 
hotel@arigone.cz Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu. Storno poplatky při zrušení pobytu:  
 

 zrušení pobytu do 14:00 dne předcházejícího příjezdu - žádný storno poplatek  

 zrušení pobytu po 14:00 dne předcházejícího příjezdu – 100% z ceny za první noc  

 při nedojezdu (nenastoupení na pobyt) - 100% z ceny objednaných služeb.  
 
 
Best hotel Garni: 
 
Jednolůžkový pokoj ekonomy 600,- Kč/noc 
Jednolůžkový pokoj ekonomy lux 700,- Kč 
Dvoulůžkový pokoj ekonomy 1000,- Kč/noc 
Dvoulůžkový pokoj ekonomy lux 1100,- Kč/noc 
Rekreační poplatek 15,-Kč na 1 osobu / den 
Dvoulůžkový pokoj deluxe 1480,- Kč/noc 



Ubytovací poplatek ve výši 4,- Kč/os/noc 
Snídaně za příplatek 90,- Kč/os/noc 
Požadujeme platbu za ubytování ihned při příjezdu (kartou nebo hotově). 
 
Stornovací podmínky 
Rezervované služby je možno zrušit bez storno poplatku do 48 hodin (2 dny) před objednaným (závazně rezervovaným) příjezdem. Při pozdějším stornu resp. 
nedojezdu bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny první noci. 

 
 
Clarion Congress Hotel Olomouc **** 
Jednolůžkový pokoj standard       1800 Kč / noc včetně snídaně  
Dvoulůžkový pokoj  standard        2000 Kč / noc včetně snídaně 
Parkování: 150,-Kč/den 
Snídaně v ceně. 
Účastníci se budou hlásit pod heslem „Účastník OHD 2020“ na rezervační email reservations.cchol@clarion-hotels.cz 
 
Stornovací podmínky 
Skupinovou rezervaci možno zrušit nejpozději do 28 dnů před příjezdem, individuální rezervace možno zrušit 14 dní před příjezdem. 
 
Comfort Hotel Olomouc Centre *** 
Jednolůžkový pokoj standard 1600 Kč / noc včetně snídaně 
Dvoulůžkový pokoj  standard            1800 Kč / noc včetně snídaně 
Parkování: 150,-Kč/den 
Snídaně v ceně. 
Účastníci se budou hlásit pod heslem „Účastník OHD 2020“ na rezervační email reservations.colo@c-hotels.cz 
 
Stornovací podmínky 
Skupinovou rezervaci možno zrušit nejpozději do 28 dnů před příjezdem, individuální rezervace možno zrušit 14 dní před příjezdem. 
 
 
 
Hotel Flora: 
 
Jednolůžkový pokoj Standard  900,-Kč/noc 
Jednolůžkový pokoj Comfort  1100,-Kč/noc 
Dvoulůžkový pokoj Standard  1300,-Kč/noc 
Dvoulůžkový pokoj Comfort    1500,-Kč/noc 
 
Cena za pokoj a noc zahrnuje bufetovou snídani a DPH. 
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Parkování na hotelovém parkovišti za elektronickou závorou – 100 Kč/auto/noc 
Platba: samoplátci. 
Hosté si budou čerpat z rezervace pod heslem „OHD“ do 7.5.2020 na email hotelflora@hotelflora.cz nebo telefonicky 585 422 200, Rezervace nelze provádět 
přes webové stránky a rezervační systémy. 
 
Od 8.5.2020 bude možné rezervovat pouze dle volné kapacity a bez slevy. 
 
Stornovací podmínky 
V případě řádného neodhlášení do 24 hodin před nástupem a nenastoupení účtujeme 100% z objednaných služeb. 
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