Ponudba za namestitev
Biotehniška fakulteta| 21.9.-24.9.2022
18.7.2022
Spoštovani dr. Juvančič,
Veseli nas, da razmišljate o namestitvi vaših gostov v Austria Trend Hotelu Ljubljana. Za vas smo sestavili informativno
ponudbo, ki ustreza vašim zahtevam.
Če imate dodatna vprašanja, smo vam vedno na voljo.
Lep pozdrav iz Ljubljane.
Marijana Damnjanović
Sales Manager

Rezervacija hotelskih sob
Prihod od 15:00 | Odhod pred 12:00
V terminu od 21.9.2022 do 24.9.2022 smo za vas rezervirali 30 x deluxe sob. Prosim sporočite v kolikor potrebujete večji
kontigent sob.
Deluxe Soba

Ponujena Cena

1 oseba

100,00€

2 osebi

110,00€

Executive Soba

Ponujena Cena

1 oseba

125,00€

2 osebi

135,00€

Cena namestitve je po sobi na noč in velja le za zgoraj navedeni termin.
Zgoraj navedene cene vključujejo nočitev z zajtrkom in DDV. Turistična taksa ni vključena v ceno nočitve in znaša 3,13 €/
osebi na noč.
V primeru, da vam naša ponudba ustreza, bomo pripravili link, preko katerega bodo udeleženci pošiljali prijave. Rok za
prijave je mesec dni pred dogodkom 21.8.2022.

5 + 5: Naši higienski in zaščitni ukrepi
Da boste lahko v celoti uživali v bivanju pri nas, smo za vas pripravili pet splošnih pravil ravnanja in pet posebnih zaščitnih in
higienskih ukrepov.
Vse podrobnosti najdete na naši spletni strani.
Storitve hrane in pijače so lahko omejene zaradi koronavirusa (COVID-19).

Garaža / Parkirno mesto pred hotelom
Parkirnina za podzemno garažo ni vključena v ceno in znaša 2,00 € / uro oziroma 30 € na dan.
Parkirnina za parkirno mesto pred hotelom znaša 15.00 € na dan z obvezno predhodno rezervacijo.

Prihod
Da bi k nam prišli hitro in udobno: http://www.austria-trend.at/Hotel-Ljubljana
Za informacije o varnosti vaših osebnih podatkov prosim obiščite internetno povezavo, kjer se nahaja dokument o politiki
zasebnosti https://www.austria-trend.at/sl/confidentiality .
Veljajo poslovni pogoji Austria Trend Hotel, ki si jih lahko preberete na naši uradni strani
www.austria-trend.at/splosni-pogoji-poslovanja.
Prisrčen pozdrav,
Marijana Damnjanović, sales manager
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