
Jak se výhodně a pohodlně ubytovat v Brně 
v hotelu AVANTI?
Předpokládáme, že stejně jako v předchozích 
ročnících ubytovací kapacita hotelu COSMO-
POLITAN BOBYCENTRUM nebude účast-
níkům galavečera stačit. Proto jsme opět 
dojednali i možnost ubytování v sousedním 
4*hotelu AVANTI vzdáleném jen přes přechod 
přes silnici od místa konání galavečera. Ho-
tel AVANTI prošel během několika minulých 
let přestavbou a stal se prvotřídním certifiko-
vaným čtyřhvězdičkovým hotelem, s jehož 
službami budete rovněž navýsost spokojeni.

Jak správně postupovat?
 

1.   Níže zveřejněný vyplněný formulář 
můžete zaslat poštou s heslem 
„Právník roku 2019“ na adresu:
HOTEL AVANTI, Rezervace ubytování
Střední 61, 602 00 Brno

2.     Máte možnost rezervovat si ubytování 
i telefonicky na telefonní rezervační 
lince: +420 541 510 111.
 Nezapomeňte uvést heslo „Právník 
roku 2019“.

3.   Formulář ke stažení naleznete 
i na www.cak.cz/úvodní strana, rozklik-
nout banner Právník roku 2019. Jako
přílohu ho můžete zaslat na e-mailovou 
adresu: hotel@hotelavanti.cz. 
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Počet pokojů:     Počet osob:

Jednolůžkový pokoj Classic se snídaní/noc:

Dvoulůžkový pokoj Classic se snídaní/noc:

Jednolůžkový pokoj PREMIUM se snídaní/noc:

Dvoulůžkový pokoj PREMIUM se snídaní/noc:

Příplatek za zvíře:

Ceník ubytování (včetně DPH)      

CENA PRO ÚČASTNÍKY GALAVEČERA PR 2019
Jednolůžkový pokoj Classic se snídaní/noc: 1 150 Kč
Dvoulůžkový pokoj Classic se snídaní/noc: 1 450 Kč
Jednolůžkový pokoj PREMIUM se snídaní/noc: 1 400 Kč
Dvoulůžkový pokoj PREMIUM se snídaní/noc: 1 700 Kč
Příplatek za zvíře:                  250 Kč

ZÁVAZNÁ REZERVACE UBYTOVÁNÍUBYTOVÁNÍ
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Objednat ubytování v HOTEL AVANTI ****

� �

Špičkový 4* hotel je situován jen přes ulici od místa ko-
nání galavečera. Disponuje devadesáti dvoulůžkovými 
pokoji, osmi apartmá a čtyřmi novými pokoji Antialergic. 
Nově vybavené pokoje jsou klimatizovány, mají TV, SAT, 
trezor, minibar a vysoušeče vlasů. Jsou připojeny na in-
ternet. K dispozici hotelovým hos-
tům je venkovní hlídané parkoviš-
tě, 10% sleva v hotelové a ́la carte 
restauraci a zcela zdarma luxus-
ní wellness centrum. Pro milovní-
ky sportu a her je denně otevřen 
bowlingový bar se dvěma dráha-
mi, zajít si po objednání můžete pří-
mo v hotelu i na masáže. Pro bo-
hatý snídaňový bufet je otevřena 
nová moderní restaurace Arkáda. 

Zvýhodněná cena ubytování je i zde garantována 
při rezervacích učiněných do 10. 1. 2020. � Připravila: icha


