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Jak se výhodně a pohodlně ubytovat v hotelu
COSMOPOLITAN BOBYCENTRUM v Brně?
Česká advokátní komora sjednala jako každoročně pro účastníky letošního galavečera Právníka roku 2019 zvýhodněné ceny
ubytování. Čekají na vás připravené pokoje
4* hotelu. Ubytování si zařizuje každý
sám individuálně – dle návodu na této
straně. Rezervační formulář na ubytování rozhodně nezasílejte na ČAK!
Jak správně postupovat?

1. Níže zveřejněný vyplněný formulář
můžete zaslat poštou s heslem
„Právník roku 2019“ na adresu:
HOTEL COSMOPOLITAN
BOBYCENTRUM, Rezervační oddělení
Sportovní 559/2a, 602 00 Brno

2. Telefonicky si můžete zvýhodněné

Chvíli to trvalo, ale konečně vás můžeme informovat, že
4* hotel COSMOPOLITAN BOBYCENTRUM je zase jako nový. Po rekonstrukci se představuje nejenom s odlišným názvem, ale i s renovovaným vzhledem. Hotel je nově technicky vybaven: vyměnily se jednotky klimatizace a koberce, zrekonstruovala
se hotelová restaurace, kavárna Bruno, pokoje a částečně už i konferenční prostory.
V 9. patře hotelu bylo zmodernizováno wellness se saunou a relaxačním bazénem,
který je propojen s barem Cosmo Sky Lounge s výhledem na město. Všechny pokoje
jsou nekuřácké a nabízejí satelitní TV, klimatizaci, minibar, trezor, fén a telefon. V celém
hotelu je k dispozici zdarma wifi připojení. Charakteristická devítipodlažní budova je
součástí unikátního komplexu, který v sobě jako jediný v Brně spojuje brněnskou paměť a modernost, tradici a inovaci. Jedinečný komplex poskytuje nejenom obnovený hotel a multifunkční sály, ale i různé doplňkové služby jako bowling,
squash, fitness centrum. K dispozici ubytovaným
při příležitosti Právníka roku 2019 bude i cca více
než 400 bezplatných parkovacích míst v areálu
se zajištěnou ostrahou od organizátorů galavečera.

ubytování rezervovat na telefonním
čísle rezervačního oddělení:
+420 777 738 764,
uveďte heslo „Právník roku 2019“.

3. Formulář pro ubytování naleznete

Zvýhodněná nabídka pokojů platí do 10. 1. 2020.



ZÁVAZNÁ REZERVACE UBYTOVÁNÍ
Ceník ubytování (včetně DPH)

2019



ke stažení i na www.cak.cz/úvodní
strana, rozkliknout banner Právník
roku 2019. Jako přílohu ho můžete
zaslat na hotelovou e-mailovou adresu:
reservations@hotelcosmopolitan.cz.

CENA PRO ÚČASTNÍKY GALAVEČERA PR 2019
Jednolůžkový pokoj se snídaní/noc:
Dvoulůžkový pokoj se snídaní/noc:
Třílůžkový pokoj se snídaní/noc:
Apartmán se snídaní/noc:
Příplatek za zvíře:

1 800 Kč
2 000 Kč
2 400 Kč
2 800 Kč
200 Kč

Objednat ubytování v COSMOPOLITAN BOBYCENTRUM BRNO ****
Počet pokojů:

Počet osob:

Jednolůžkový pokoj se snídaní/noc:
WWW.CAK.CZ

Dvoulůžkový pokoj se snídaní/noc:
Třílůžkový pokoj se snídaní/noc:
Apartmán se snídaní/noc:
Příplatek za zvíře:
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