HORSKÝ HOTEL JAVOR
DOLNÍ MALÁ ÚPA 128
542 27 MALÁ ÚPA
www.hotel-javor.com
recepce@hotel-javor.com
tel. 608 680 770

Objednávka pobytu v HORSKÉM HOTELU JAVOR

Termín:                           od............................ do....................................

Náhradní termín:           od ............................do....................................

Slevový portál + druh pobytu:

................................................................................................................................................................

Vyberte si Vámi zvolený pokoj (děti na přistýlkách)
počet rezer. pokojů
Dvoulůžkový pokoj

Třílůžkový pokoj

4 lůžkový pokoj

5-6 lůžkový apartmán (dvě oddělené místnosti, společné sociální zařízení)


Zákazník (osoba, která provádí rezervaci):

Jméno.....................................................................................................................................

Adresa....................................................................................................................................

Číslo OP:.............................................................. 

Tel:............................................                                 E-mail:..............................................................

Uveďte počty osob, které na pobyt nastoupí
počet osob
Celkový počet dospělých osob 12 – 99 let 

z toho dětí od 4 do 11,9 let

z toho dětí od 0 do 3,9 let na přistýlce (za doplatek dětské ceny)

z toho dětí od 0 do 3,9 let bez nároků na služby (vlastní postýlka)

Počet domácí mazlíček (150Kč/noc – pokud nebylo uvedeno jinak)

Zapůjčení dětské postýlky+ matrace (50 Kč/noc (udejte počet postýlek)


Vyplněnou objednávku zašlete prosím zpět e-mailem (recepce@hotel-javor.com) nebo poštou. 
Doplatek za děti, další služby, rekreační a lázeňský poplatek se doplácí na místě v den nástupu.  

Pobyt začíná nástupem od 14 do 20 hodin. V případě plánovaného příjezdu po 20 hodině nás prosím kontaktujte na email:recepce@hotel-javor.com nebo telefonicky na čísle 608 680 770. Pobyt začíná večeří a končí snídaní (u plných penzí obědem) a uvolněním pokoje do 10 hodin. Při příjezdu na hotel si prosím připravte platný ubytovací poukaz (voucher), dále občanský průkaz nebo cestovní pas.  Zaúčtován Vám bude rekreační poplatek pro Obecní úřad Malá Úpa 14,-Kč/den (děti do 15-ti let 4,-Kč/den). Platba je možná v hotovosti, či platební kartou. Platit můžete v měnách CZK a EUR. Doporučujeme naše hotelové služby s 20% slevou pro naše hosty: půjčovna lyží, snowboardů, saní a běžek, terénních koloběžek, horských kol, lyžařská škola, masáže, taxislužba.
Odesláním tohoto formuláře závazné objednávky souhlasíte se všeobecnými podmínkami pro pobyt v objektu HORSKÝ HOTEL JAVOR. http://www.hotel-javor.com/nabidka.php . 

Datum vyplnění formuláře .................................         

