Rezervacija namestitve za udeležence seminarja
Družinsko srečanje Al-Anon 2015
v terminu od 23. 05. 2015 do 24. 05. 2015
Spoštovani gospod, Spoštovana gospa,
Zahvaljujemo se za Vaše povpraševanje in Vas, v kolikor potrebujete namestitev za zgoraj omenjeni termin, prosimo za
naslednje podatke:
IME*:

______________________

PRIIMEK*:

________________________

TELEFON*:

______________________

FAKS ALI E-MAIL*:

________________________

Cena namestitve na osnovi polnega penziona (kosilo – zajtrk) znaša na osebo na dan v EUR
- v troposteljni ali družinski sobi v Hotelu Bor **
40,00
- v dvo-, tri- ali štiriposteljni sobi v paviljonu (skupne sanitarije)
31,00
Doplačilo za turistično takso znaša EUR 0,63 na osebo na dan.
OBJEKT*: ________________ NAMESTITEV*število sob __ / število odraslih ___ / število otrok ___
Dodatno kosilo v restavraciji Hotela Bor na dan 24.05.2015 znaša v EUR 9,00 na osebo:
Dodatno kosilo v jedilnici Natura na dan 24.05.2015 znaša v EUR 6,50 na osebo:
00

00

DA ___ / NE ___
DA ___ / NE ___
00

Prijava v hotel od 14 ure na dan prihoda; odjava do 10 ure na dan odhoda. Soba je rezervirana do 16 ure na dan
00
vašega prihoda. V primeru poznega prihoda po 16 uri prosimo pokličite hotelsko recepcijo (tel.: 05 909 7000).
V ceni vključeno: polni penzion, kopanje v bazenih z ogrevano morsko vodo, parkirišče (do polne zasedenosti) in DDV.
Na osnovi izpolnjene prijavnice boste prejeli potrditev rezervacije bivanja.
Definitivna potrditev rezervacije je vaše predplačilo bivanja.
Odpoved rezervacije je možna do najmanj 3 dni pred Vašim prihodom. V primeru poznejše odpovedi Vam bomo
primorani zaračunati prvo (1) rezervirano nočitev.
Izpolnjeno prijavnico pošljite
 po faksu na številko 05 909 70 02
 elektronsko na naslov recepcija.mzl@mzl-rks.si
 Telefon +386 (5) 909 7000
V kolikor je Vaša rezervacija popolna, boste našo dokončno potrditev rezervacije prejeli v roku enega delovnega dne.
Vaše prijave pričakujemo najkasneje do 15. 04. 2015.
Sprejemali jih bomo do zasedbe prostih mest.
Veselimo se Vašega prihoda.
Lep pozdrav
Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič
Jadranska cesta 73
SI – 6280 Ankaran Slovenija
ID za DDV: SI62922475
T: +386 5 909 70 00
e-mail: info.mzl@rks.si
www.zdravilisce-debelirtic.org

