
Počet pokojů:     Počet osob:

Jednolůžkový EXECUTIVE/SUPERIOR 
se snídaní/noc:

Dvoulůžkový EXECUTIVE/SUPERIOR
se snídani/noc

BUSINESS APARTMÁ 
se snídaní/noc:

Přistýlka:

Příplatek za zvíře (malé/velké):

CENÍK UBYTOVÁNÍ (VČETNĚ DPH): 

CENA PRO ÚČASTNÍKY GALAVEČERA PR 2018
Jednolůžkový pokoj EXECUTIVE nebo SUPERIOR 
se snídaní/noc: 2 000 Kč
Dvoulůžkový pokoj EXECUTIVE nebo SUPERIOR 
se snídaní/noc: 2 400 Kč
BUSINESS APARTMÁ se snídaní/noc: 3 600 Kč
Přistýlka:  700 Kč
Příplatek za zvíře:  300 Kč za malé, 500 Kč za velké

OBJEDNAT UBYTOVÁNÍ

Jak se výhodně a pohodlně 
ubytovat v TOP HOTELu Praha?  

Česká advokátní komora sjednala jako každoročně pro účastníky 
letošního galavečera Právníka roku 2018 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 2018“ na adresu:

TOP HOTEL Praha
REZERVACE
Blažimská 1781/4
149 00 Praha 4 – Chodov

2. Jako přílohu ho můžete zaslat na hotelovou e-mailovou 
adresu: revenue@tophotel.cz.

Zvýhodněná nabídka pokojů platí 
do 10. 1. 2019.

ZÁVAZNÁ REZERVACE UBYTOVÁNÍ

TOP HOTEL Praha je největší 
4* kongresový hotel v Evropě a má 

rozsáhlé zkušenosti s pořádáním nejrůznějších 
akcí, o čemž svědčí i jeho prestižní ocenění 

„Kongresový hotel“, které získal už 5x v řadě za sebou! 
Za svou 23letou historii hostil stovky akcí, jednou se v něm 
konal i advokátní sněm a pravidelně v minulosti i galavečery 

Právníka roku. Jeho TOP Congress Hall pohodlně pojme 2 000 
účastníků, má výbornou akustiku a nabízí variabilní uspořádání sálu. 

K ubytování hostům galavečera nabídne hotel pokoje kategorie 
Executive a Superior, které jsou vybaveny TV, SAT, trezorem, 

lednicí, koupelnou s vanou a vysoušečem vlasů. V celém hotelu je 
k dispozici zdarma wifi připojení. V cenách ubytování je bohatá bufetová 

snídaně a volný vstup do wellness centra s bazénem, vířivkou, saunami 
a fitness vybavením. Jako hosté můžete využít i kryté tenisové kurty, 

zahrát si bowling či se projít v japonské zahradě. 
K dispozici ubytovaným při příležitosti PR 2018 bude i pohodlný 

parking s ostrahou vedle hotelu a taxislužby.
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