Nastanitev udeležencev 19. MBA Radovljica Gala večera
CMM d.o.o.
Špruha 215.4.2016 – 16.4.2016
Termin:
1236 Trzin Grand hotel Portorož***** / hotel Riviera**** Superior
Namestitev:

Udeleženci 19. MBA Radovljica Gala večera lahko izbirajo med namestitvijo v enoposteljnih in
Attn.:
ga. Marija
Marđonović
dvoposteljnih
sobah
v Grand
hotelu Portorož 5* ter hotelu Riviera Superior 4*. Cene za
Št.str.:
4
namestitev so v EUR (DDV vključen), kot sledi:
Portorož, 02.03.2016
Grand Hotel Portorož*****
Tip sobe
Cena na sobo / dan
Grand hotel Portorož*****
Grand Hotel Portorož*****

Predmet:

Tip sobe

Cena na sobo / dan

Ponudba za nastanitev in organizacijo
Tip sobe dogodka, 150 oseb Cena na sobo / dan
Enoposteljna Soba

Spoštovana gospa Marđonović,

Enoposteljna
sobaSoba
Enoposteljna
Dvoposteljna Soba

101,00 €

93,00
€ €
101,00
140,00 €

Dvoposteljna
sobaSoba
119,00
€ €
Dvoposteljna
140,00
zahvaljujemo se za povpraševanje po namestitvi
v
LifeClass
hotelih.
Vezano
na
poslane
Turistična taksa (na osebo / dan)
1,27
€
podatke vam v nadaljevanju pošiljamo osnovno
ponudbo
za
hotelske,
kongresne
in
gostinske
Turistična taksa (na osebo / dan)
1,27 €
storitve v naših hotelih:
Termin:
15.04. – 16.04.2015
Namestitev:
hotel Portorož***** / hotel Riviera****Superior
Hotel
Riviera****Grand
Superior
Dvorana:
v
LifeClass
hotelih
Hotel Riviera**** Superior
Cena na sobo / dan
Tip sobe Tip sobe
Cena
na sobo / dan
Hotel Riviera**** Superior
Tip sobe
Cena na sobo / dan
1. Namestitev
Enoposteljna soba
85,00 €
Soba
€
Udeležence lahko namestimo v enoposteljnih inEnoposteljna
dvoposteljnih
sobah v Grand hotelu89,00
Portorož
Enoposteljna
Soba(DDV vključen), kot 89,00
€
5* ter hotelu Riviera Superior 4*. Cene zaDvoposteljna
namestitev
sosoba
v EUR
sledi:
110,00
€
Dvoposteljna Soba

Dvoposteljna Soba

Grand Hotel Portorož*****

Turistična taksa (na osebo / dan)

Tip sobe
Turistična taksa (na osebo
/ dan)

128,00 €

128,00 €

1,27 €

Cena
1,27
€ na sobo / dan

Executive Enoposteljna Soba
Namestitev vključuje:
- namestitev s samopostrežnim zajtrkom
Executive Dvoposteljna Soba
- kopanje
v bazenih z ogrevano morsko vodo
Namestitev
vključuje:
Namestitev
vključuje:
kopanje
bazenih s termo-mineralno
vodo
- - namestitev
svsamopostrežnim
zajtrkom
Turistična taksa (na osebo / dan)
namestitev
s
samopostrežnim
zajtrkom
-- - kopanje
v
bazenih
z
ogrevano
morsko
uporabo fitnes centra v dopoldanskem času
kopanje
v bazenih
morskozunanjem
-- - kopanje
termo-mineralno
vodo
parkirno
mestozs ogrevano
na varovanem
hotelskem parkirišču do polne zasedenosti

kopanje vfitnes
bazenih
s termo-mineralno
-- uporabo
centra
v dopoldanskemvodo
času
uporabo mesto
fitnes centra
v dopoldanskem
času
-- parkirno
na varovanem
zunanjem
hotelskem parkirišču do polne zasedenosti
Turistična
taksa
znaša
1,30 € (nazunanjem
osebo /hotelskem
dan) za Grand
hotel
Portorož*****
- parkirno
mesto
na varovanem
parkirišču
do polne
zasedenosti ter 1,27 € (na

osebo / dan) za hotel Riviera**** Superior.

118,00 €
168,00 €
1,30 €

