Konferenční balíček 2021 – celodenní
Speciální nabídka platná pro období 1.1. – 31.8.2021

Pronájem:
Konferenční místnost odpovídající velikosti s požadovaným uspořádáním
Konferenční set (poznámkový blok, tužka)

Stravování:
2x Coffee break „Standard“ (káva, čaj, minerální voda nebo džus,
variace snídaňového pečiva 2 ks/osoba)
Bufetový oběd „Merkur – Chef Choice“ včetně 1 nealko nápoje

Technické vybavení:
ozvučení místnosti včetně 1 bezdrátového mikrofonu
dataprojektor s plátnem
flipchart s papíry a fixy

Cena balíčku činí 1 190 CZK za osobu / den vč. platné DPH.

Výše uvedený konferenční balíček nelze uplatnit při využití sálů Meridian, Zenit a Nadir.
Pro tyto sály Vám připravíme konferenční balíček dle Vašich požadavků.
Konferenční balíčky poskytujeme při minimálním počtu 20 účastníků.
Vyhrazujeme si právo změny cen a výše DPH.
Způsob účtování konferenčního balíčku je dán odlišnými sazbami DPH jednotlivých, v něm zahrnutých služeb.
Ceny jsou platné pro období 1.1.-31.8.2021.

Clarion Congress Hotel Prague****
Freyova 33, 190 00 Praha 9 - Vysočany, Česká republika
Tel.: +420 211 131 151-4, fax: +420 211 131 413
e-mail: congress@cchp.cz, www.clarioncongresshotelprague.cz
www.clarion-hotels.cz

Konferenční balíček 2021 – půldenní
Speciální nabídka platná pro období 1.1. – 31.8.2021

Pronájem:
Konferenční místnost odpovídající velikosti s požadovaným uspořádáním
Konferenční set (poznámkový blok, tužka)

Stravování:
Coffee break „Standard“ (káva, čaj, minerální voda nebo džus,
variace snídaňového pečiva 2 ks/osoba)
Bufetový oběd „Merkur – Chef Choice“ včetně 1 nealko nápoje

Technické vybavení:
ozvučení místnosti včetně 1 bezdrátového mikrofonu
dataprojektor s plátnem
flipchart s papíry a fixy

Cena balíčku činí 945 CZK za osobu / den vč. platné DPH.

Výše uvedený konferenční balíček nelze uplatnit při využití sálů Meridian, Zenit a Nadir.
Pro tyto sály Vám připravíme konferenční balíček dle Vašich požadavků.
Konferenční balíčky poskytujeme při minimálním počtu 20 účastníků.
Vyhrazujeme si právo změny cen a výše DPH.
Způsob účtování konferenčního balíčku je dán odlišnými sazbami DPH jednotlivých, v něm zahrnutých služeb.
Ceny jsou platné pro období 1.1.-31.8.2021.

Clarion Congress Hotel Prague****
Freyova 33, 190 00 Praha 9 - Vysočany, Česká republika
Tel.: +420 211 131 151-4, fax: +420 211 131 413
e-mail: congress@cchp.cz, www.clarioncongresshotelprague.cz
www.clarion-hotels.cz

