
 
                              

 
        

NABÍDKA UBYTOVACÍ KAPACITY 
 

ČESKO-POLSKÝ PLES 

 

                                                 08.  - 10. 02. 2013 

 
 

Cena se rozumí za pokoj,noc vč. snídaně formou bufetu, uvítacího přípitku a veškerých tax. 

   

 

Dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu  EUR 290,- Pultová cena               

Dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu  EUR    80,-     Cena po speciální slevě pro Česko-polský ples 

 

Dvoulůžkový pokoj pro 2 osoby  EUR 310,- Pultová cena 

Dvoulůžkový pokoj pro 2 osoby  EUR    80,-     Cena po speciální slevě pro Česko-polský ples 

 

Cena se rozumi za pokoj a noc, zahrnuje bufetovou snídani formou bufetu, WiFi pripojení v celem hotelu 

zdarma a veskere poplatky a dane, vcetne DPH.  

 

Check-in :    14:00                               Check-out:     12:00  

Moznosti pozdniho odjezd max. do 06:00 PM  za 60 EUR 

Parking v hotelové dvoraně                               za 600 Kč/den   

  

         

 

Komfortně zařízený pokoj v secesním stylu, nabízející king size bed /dvoulůžko/ nebo twin bed 

/oddělené postele/.  Vybaven telefonem s hlasovou schránkou, wi-fi připojením zdarma, minibarem, 

trezorem a SAT televizí. Prostorné mramorové koupelny mají hydromasážní vany, sprchové kouty, 

beauty zrcadlo a vysoušeč vlasů. Velikost pokojů od 30m2. Ubytování je možno od 14:00 hodin, 

pokoj je nutno uvolnit do 12:00 hodin. 

 

 

 



 

 

Upřesnění rezervace: 

Možnost využití nabídky do 4. 2. 2013 

 

V případě objednávek nebo dotazů  neváhejte kontaktovat tým rezervačního oddělení : 

Radku Hájkovou, Petru Mondekovou a Lucii Koukalovou na reservation@ambassador.cz nebo telefonu: 

224193876 a 224212185. 

Hotline:  00420 2 24193121 

Rezervace musí obsahovat: 1/ jména hostů  2/ datum příjezdu 3/ datum odjezdu 

 

Storno podmínky: 

Při garantované rezervaci si Vás dovolujeme upozornit, že akceptujeme storno bez poplatku nejpozději 24 

hodin před příjezdem. V případě nedojezdu nebo pozdního storna Vám budeme účtovat cenu za ubytování 

za první noc na Vámi uvedenou kreditní kartu. 

.  

 INFO: 

V případě, že jedete do hotelu Ambassador Zlatá Husa autem, vjezd na pěší zonu Václavského náměstí 

Vám bude umožněn na základě předložení potvrzení rezervace ubytování v hotelu Ambassador Zlatá 

Husa. 

 

 

V Praze dne  15.1.2013          

Vypracovala: Petra Mondeková 

Reservation  Department 
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