
BEST HOTEL GARNI**  
www.besthotelgarni.cz 

 
Adresa:  

Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc 
 

Rezervace:       HESLO: OHD2023 

tel.: 604 123 661 / e-mail: recepce@besthotelgarni.cz    

 

Rezervace ubytování jsou přijímány na základě aktuální dostupnosti hotelu do naplnění kapacity 

hotelu. 

 

Pokoje a ceny: 

Kategorie Economy: 

jednolůžkový pokoj – 850,- Kč / pokoj / noc 

dvoulůžkový pokoj – 1.500,- Kč / pokoj / noc  
(při obsazení pokoje 1 osobou je cena 850,- Kč / pokoj / noc) 

čtyřlůžkový pokoj (2 ložnice) – 3.000,- Kč / pokoj / noc 
 

Kategorie Economy Lux: 

jednolůžkový pokoj – 950,- Kč / pokoj / noc 

dvoulůžkový pokoj – 1.700,- Kč / pokoj / noc  
(při obsazení pokoje 1 osobou je cena 950,- Kč / pokoj / noc) 
 

Kategorie De Luxe: 

dvoulůžkový pokoj – 2.100,- Kč / pokoj / noc  
(při obsazení pokoje 1 osobou je cena 1.250,- Kč / pokoj / noc) 
 

 

Ceny jsou orientační, mohou se změnit dle aktuální ekonomické situace. 
 

Snídaně za příplatek 180,- Kč / osoba / den. 
Městský poplatek ve výši 21 Kč/osoba/noc není zahrnut v ceně ubytování. 

 
Storno podmínky: 

Storno méně 48 hodin před příjezdem – 100% storno poplatek ve výši 1 noci ubytování 
Storno nad 48 hodin před příjezdem – bez poplatku 
NEDOJEZD hosta - storno poplatek v celkové výši za objednané ubytování 
 

Parkování pro ubytované hosty: 

Na veřejném zpoplatněném parkovišti v těsné blízkosti hotelu, popř. podél hlavní cesty a přilehlých 

ulicích. Hotel má 7 parkovacích placených míst, které nelze rezervovat předem. Je zpoplatněné 

částkou 150 Kč/auto/noc. 

 

http://www.besthotelgarni.cz/
mailto:recepce@besthotelgarni.cz


HOTEL  PALÁC***       
www.hotelpalac.cz 

  

Adresa:  

1.Máje 869/27, 779 00 Olomouc 

 
Rezervace:       HESLO: OHD2023 

tel.: 585 242 175 / e-mail: info@hotelpalac.cz 

Rezervace do 23. 4. 2023 do naplnění ubytovací kapacity, poté se volné pokoje nabídnou jiným 

zájemcům. 

 

Pokoje a ceny: 

15x Jednolůžkový pokoj – 1.500 Kč / pokoj / noc 

14x Dvoulůžkový pokoj - oddělené postele – 1.700 Kč / pokoj / noc 

7x Dvoulůžkový pokoj - manželská postel – 1.700 Kč / pokoj / noc 

3x Třílůžkový pokoj – 1.900 Kč / pokoj / noc 

9x Apartmán Dvoulůžkový – 2.200 Kč / pokoj / noc 

Ceny jsou orientační, mohou se změnit dle aktuální ekonomické situace. 
 
Snídaně je v ceně ubytování. 
 
Storno podmínky:  

Do 16. 5. 2023 – bez STORNO poplatku 
6 – 4 dny před příjezdem – 50% z ceny zrušeného ubytování 
3 dny vč. nedojezdu – 100% z ceny zrušeného ubytování 
 
Parkování pro ubytované hosty: 

Přilehlé městské parkoviště před hotelem za cenu 40,- Kč / hod. nebo ve vzdálenosti 100 m od 

hotelu, kde se již nachází bezplatná zóna. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotelpalac.cz/
mailto:info@hotelpalac.cz


THERESIAN HOTEL**** 
www.theresian.cz 
 

Adresa:  

Javoříčská 674/5, 779 00 Olomouc 
 
Rezervace:       HESLO: OHD2023    

e-mail: reception@theresian.cz 

 

Rezervace do 15. 4. 2023 do naplnění ubytovací kapacity, poté se volné pokoje nabídnou jiným 

zájemcům. 

 

 

Pokoje a ceny: 

jednolůžkový pokoj –  2.200,- Kč / pokoj / noc 

dvoulůžkový pokoj –  2.500,- Kč / pokoj / noc   
 
Ceny jsou orientační, mohou se změnit dle aktuální ekonomické situace. 
 
Snídaně je v ceně ubytování. 
 
Storno podmínky: 

Při zrušení rezervace oznámené 5 – 0 dní před příjezdem se účtuje 100 % z celkové ceny. 
 

Parkování pro ubytované hosty: 

Přilehlé parkoviště u Terezské brány za cenu 280,- Kč / auto / den 

Veřejné parkování v ulici u hotelu za cenu 40,- Kč / hodina 

 

 

http://www.theresian.cz/
mailto:reception@theresian.cz


SLADOVNA APARTMENTS           
www.aptsladovna.cz 
 

Adresa:  

Wolkerova 1210/27, 779 00 Olomouc 
 
Rezervace:       HESLO: OHD2023  se slevou 15% z ceny ubytování 

www.aptsladovna.cz/booking   / pro dotazy 725 131 133  

 

Rezervace ubytování jsou přijímány na základě aktuální dostupnosti apartmánů do naplnění 

kapacity. 

 
Apartmány a ceny: 

15x apartmán 1kk – 1.800,- Kč / 1 osoba / noc 

5x apartmány 2kk – 2.100,- Kč / 1 osoba / noc   
 
Ceny jsou orientační, mohou se lišit dle aktuální ekonomické situace. 
 
Všechny apartmány jsou vybaveny kuchyňkou. V budově nabízí snídaně bistro Cajk, které nejsou 
v ceně ubytování. 
 
Storno podmínky: 

Storno méně než 48 hodin před příjezdem – storno poplatek ve výši 100% z ceny ubytování 
Storno více než 48 hodin před příjezdem – bez poplatku 
 

Platební podmínky: 

Platba probíhá online platební kartou při rezervaci (v případě storna budou peníze vráceny dle storno 

podmínek). 

Vzhledem k tomu, že jsou apartmány samoobslužné, je poté třeba ještě provést online check-in 

v aplikaci My Alfred (odkaz obdržíte v potvrzení rezervace) a tatáž aplikace vám poté zobrazí vstupní 

kód, který platí do garáže, do vchodu i do apartmánu samotného. 

Pro dotazy prosím kontaktujte: 725 131 133 nebo přes e-mail: info@aptsladovna.cz 

Parkování pro ubytované hosty: 

Zdarma v 6ti garážových stáních a 3 venkovních parkovacích místech, rezervace není možná.                   

Další parkování je možné v přilehlé ulici. 

 

 

 

 

http://www.aptsladovna.cz/
http://www.aptsladovna.cz/booking
mailto:info@aptsladovna.cz


COMFORT HOTEL OLOMOUC CENTRE*** 
www.comforthotelolomouccentre.com 

 
Adresa:  

Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc 
 
Rezervace:       HESLO: OHD2023 

e-mail: reservations.colo@c-hotels.cz 

 

Rezervace ubytování jsou přijímány na základě aktuální dostupnosti hotelu do naplnění kapacity 

hotelu. 

 

Pokoje a ceny: 

jednolůžkový pokoj – 1.800,- Kč / pokoj / noc 

dvoulůžkový pokoj – 2.100,- Kč / pokoj / noc   
 
Městský poplatek ve výši 21 Kč/osoba/noc není zahrnut v ceně ubytování. 
 
Ceny jsou orientační, mohou se změnit dle aktuální ekonomické situace. 
 
Snídaně je v ceně ubytování. 
 
Storno podmínky: 

50% z ceny ubytování, pokud bude rezervace zrušena od 26.4. do 9.5.2023 
100% z ceny ubytování, pokud bude rezervace zrušena po 9.5.2023, nebo dojde k no-show 
(nedojezdu).  
Při zkrácení pobytu je účtován stornopoplatek za stornované noci. 
V případě vyšší moci (např. vládní opatření, díky kterým se konference zruší) nebude účtován 
stornopoplatek a zaplacená předplatba se vrací, resp. je možné ji ponechat jako kredit pro 
jiný pobyt. 

Platební podmínky: 

Platba: 100% předplatba na základě zálohové faktury zaslané hotelem do 14 dní ode dne učinění 
rezervace – po úhradě předplatby se rezervace stává fixní. Pokud nebude dodržen termín úhrady, 
hotel má právo rezervaci stornovat a pokoje nabízet jinému klientovi. 
 
Parkování pro ubytované hosty: 

150 Kč / den – podzemní garáž 
100 Kč / den – hotelové parkoviště 

 

 

http://www.comforthotelolomouccentre.com/
mailto:reservations.colo@c-hotels.cz


HOTEL SENIMO***                                               
https://hotel.senimo.cz/ 

Adresa:  

Pasteurova 905/10, 772 00 Olomouc 
 

Rezervace:       HESLO: OHD2023 

tel.: 608 683 149 / e-mail: recepce@senimo.cz 
 
Rezervace do 20. 4. 2023 do naplnění ubytovací kapacity hotelu, poté se volné pokoje nabídnou 

jiným zájemcům. 

 
 

Pokoje a ceny: 

18x dvoulůžkový pokoj  – 1.600,- Kč / pokoj / noc 
(při obsazení pokoje 1 osobou je cena 1.300,- Kč / pokoj / noc) 

 
Městský poplatek ve výši 21 Kč/osoba/noc není zahrnut v ceně ubytování. 
 
Ceny jsou orientační, mohou se změnit dle aktuální ekonomické situace. 
 
Snídaně je v ceně ubytování. 
 
Storno podmínky: 

Zrušení do 20 dnů před dnem příjezdu je bez poplatku. 

Zrušení 19 - 10 dnů před dnem příjezdu stornopoplatek 30% z ceny jednotlivého ubytování. 

Zrušení 9 - 3 dny před dnem příjezdu stornopoplatek 70% z ceny jednotlivého ubytování. 

Zrušení 2 – 1 den před dnem příjezdu a v den nástupu je stornopoplatek 100% z ceny jednotlivého 
ubytování. 

Zrušení Vaší rezervace musí být oznámeno přes e-mailovou adresu: recepce@senimo.cz, telefonické 

storno není možné. 

Platební podmínky: 

Ubytování musí být zaplaceno předem v plné výši, a to zálohovou fakturou, převodním příkazem. 

Parkování pro ubytované hosty: 

Na venkovním parkovišti ZDARMA, rezervace není možná. 

 
 
 

https://hotel.senimo.cz/
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