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SIMPOZIJ 23. AŽMANOVI DNEVI  

15.5.2020 & 16.5.2020 

 

OBRAZEC ZA UDELEŽENCE 
REZERVACIJA NASTANITVE 

 

Zahvaljujemo se Vam, ker ste se odločili za Alpski resort Špik za izvedbo Ažmanovih dnevov v času od 

15.5.2020 – 16.5.2020. Za rezervacijo nastanitve Vas prosimo, če lahko izpolnete spodnji obrazec in 

nam ga posredujete:  

 

PODROBNOSTI REZERVACIJE 

Alpski resort Špik sestoji iz dveh hotelov pod eno streho in sicer: 

HOTEL ŠPIK * * * (3)   

Ima na razpolago 60 sob. Vse sobe so opremljene s tušem, WC, SAT, TV, fenom, sefom, telefonom in 

dostopom do interneta. Navedene sobe so opremljene v alpskem stilu devetdesetih let.  

HOTEL ŠPIK * * * * (4)  

Hotel razpolaga s 56 sobami in 2 suiti; vse sobe so opremljene s tušem ali kadjo, WC, SAT, TV, 

telefonom, sefom in mini barom, vse imajo balkon, dostop do interneta. 

Ime in priimek 
udeležnca: 
 

 
 

Datum prihoda:  

Datum odhoda:  

Št. oseb:  

Število oseb – cene c 
EUR po osebi na noč; 
nočitev z zajtrkom 

HOTEL SPIK 3* HOTEL SPIK 4* 
Dvoposteljna soba 
45,60 € po osebi na 
noč 

Enoposteljna soba 
65,60 € po osebi na 
noč 

Dvoposteljna soba 

55,60 € po osebi 
na noč 

Enoposteljna soba 
75,60 € po osebi na 
noč 

PROSIM IZBOR PROSIM IZBOR PROSIM IZBOR PROSIM IZBOR 
 

Storitev: Nočitev z zajtrkom 

Opombe: 
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Za garancijo namestitve Vas prosimo, da nam posredujete informacijo o vaši kreditni kartici: 

GARANCIJA ZA PLAČILO – KREDITNA KARTICA   

 
Ime lastnika kreditne kartice: 

 

 
Veljavnost kreditne kartice: 

 

 
Številka kreditne kartice: 

 

 
CVC (3-mestna koda na hrbtni strani kartice): 

 

 

Opomba:  

Navedeni kreditni kartici ne bomo zaračunali nobenega zneska. Podatki o kreditni kartici se 

uporabijo samo za garancijo vaše nastanitve. Dejansko plačilo za nastanitev se izvede na dan 

ODHODA iz hotela. Pridržujemo si pravico bremeniti kartico za 1 dnevno bivanje v primeru 

neprihoda/no show, brez da bi nas o tem obvestili 7 dni pred predvidenim datumom prihoda.  

Prosimo Vas, da izpolnjen obrazec vrnete preko elektronske pošte– podatki so:  

email:  matjaz.triplat@hit.si  

__________________________________________________________________________________ 

Potek rezervacije: 

1. Če potrebujete nastanitev – prosim izponite obrazec in nam ga posredujte. 

2. Rezervacijo bomo izvedli na podlagi prejetega obrazca in po pogojih dogovorjenih za 

dogodek. 

3. Ko je rezervacija izvedena Vam bomo posredovali potrditev z rezervacijsko številko.   

4. Plačilo za nastanitev se izvede na dan odhoda iz hotela. Predplačilo ni potrebno. Brezplačna 

odpoved nastanitve je možna do 7 dni pred predvidenim prihodom; odpovedni prejete v roku 

7 dni do prihoda so predmet zaračunavanja storno stroška v višini maksimalno 1 noči.  

5. V primeru da Vaše rezervacije ne bi mogli namestiti (da je hotel že polno zaseden) vas bomo o 

tem obvestili po takoj prejetju izpolnjenega obrazca in svetovali možne alternative v 

neposredni bližini.  

 

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje in se veselimo Vašega obiska v Alpskem Resortu Špik, Gozd 

Martuljek.  

mailto:matjaz.triplat@hit.si

