
NOCLEHY pro 10.  Parkinsoniádu.
Termín 4 – 6. 8. 2017     PANON

Podrobnosti o možnostech ubytování na: www.parkinson-slovacko.cz.

Ubytování si účastníci hradí a zabezpečují sami. Ubytování je možné 

 v Hodoníně (www.hotelpanon.cz)      Hotel Panon 

Koupelní 3760/4   69501  Hodonín     +420 518 341 243

Dvořáková Edita
RECEPCE
HOTEL PANON                    cca. 20 lůžek
KOUPELNÍ 4
695 22 HODONÍN
TEL.: +420 518 341 243
E-mail: info@hotelpanon.cz
www.hotelpanon.cz
GPS souřadnice: 48°50'39.35"N 17°7'36.45"E

=============================================================

Ubytovny Mutěnice. Paní Marková  777 603 038  

29 lůžek   Podotýkám, že paní Marková pracuje na obecním úřadě.  
K dispozici je 29 lůžek  (300,- / lůžko)

HOTEL SAN. HOLÍČ SLOVENSKÁ REP.

Dobrý deň,

na základe osobného dohovoru Vám posielam cenovú ponuku na ubytovanie v termíne od 4.8-
6.8.2017.  Počet lůžek cca. 40

Cena kompletného ubytovania pre vás vychádza 18,40 € na osobu. Po prekonzultovaní s pani 
majiteľkou sme Vám poskytli zľavu na ubytovania, takže cena na osobu by bola 16 € na osobu bez 
raňajok. Čo sa týka raňajok, na výber máte z 2 možností. Môžeme Vám ponechať klasické raňajky 
formou švédskych stolov, vtedy je cena 5€/osoba, alebo môžete si vybrať jednotné jedlo pre 
všetkých, napr. šunkovú misu, k tomu čaj, pečivo, maslo. Vtedy by bola cena za raňajky 3€/osoba. 
prosím napíšte či s danou cenovou ponukou súhlasíte a akú formu podávania raňajok si vyberiete.

 S pozdravom   Mgr. Zuzana Kováriková

Recepcia

AB-Centrum, Hotel *** SAN
Bernolákova 12
908 51 Holíč
Slovenská republika tel.: +421(0)34 668 3387
       +421(0)34 668 4187
fax: +421(0)34 668 2789
e-mail: recepcia@hotel-san.sk

http://www.parkinson-slovacko.cz/
mailto:recepcia@hotel-san.sk
http://www.hotelpanon.cz/
mailto:info@hotelpanon.cz
http://www.hotelpanon.cz/


Hotel krystal  Hodonín 

v termínu 4. - 6. 8. (2 noci):
10 x studio (dva pokoje mající společné sociální zařízení) tedy
ubytování
celkem pro 40 osob. Cena za studio (se slevou) 1.200,- 
Kč/noc/studio; za
snídani se připlácí 100,- Kč/osoba (formou švédského stolu).

Pokud by hosté neakceptovali toto ubytování a chtěli být ve 
studiu jen 2
osoby (tím se samozřejmě sníží možnost ubytování všech 40 osob)
bude cena
pro 2 osoby 740,- Kč/noc/jakožto využití pouze dvoulůžkového 
pokoje; snídaně
za 100,- Kč/osoba.
tel:    518 391 315 
mob: 724 357 166 
www.hotel-krystal.cz 
krystal@hotel-krystal.cz

 i zde slíbili dle možností zvýšit rezervaci.

=========================================================================

 Ubytovatel:    ubytovna Kubra
Jméno a příjmení: Jiří Kubrický    Adresa: Koupelní 4138/1,      PSČ, město: 695 01 Hodonín,     

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.ú.: 2000819410/2010

Telefon: +420 702 121 533

E-mail: ubytovnakubra@gmail.com ,    www: www.ubytovnakubra.cz

30 lůžek, ubytovna po rekonstrukci.   Cena za lůžko cca. 350,- Kč.  Bude to zřejmě solidní ubytování 
až  na podmínky.  Pokud se v Kubře budete chtít ubytovat, pročtěte si na webu dobře podmínky. 
Slíbil v případě hromadné rezervace  slevu. 

Výše uvedeným ubytovnu nehaním. Spíše naopak. 

Dubňany ul. Nádražní
Je to ubytování v Dubňanech.  Je trochu sparťanské, ale je tam čistota a jedno 
sociální zařízení pro může i ženy společné.

Cena bude vstřícná za podmínky že se dá dohromady skupina nocležníků o počtu
36  účastníků a že zaplatí naráz nocležné za všechny  převodem na účet.

mailto:krystal@hotel-krystal.cz
http://www.hotel-krystal.cz/


Doporučuji udělat skupinu  a objednat naráz. Platba hromadná převodem na 
účet. Ubytovatel doklad o zaplacení vystaví.   Toto ubytování prosím konzultujte 
se mnou.

Podrobnosti u mě.   Honza Škrkal   608     081 553

Podotýkám, že v hotelech je domluveno, aby v případě uvolnění noclehů počítali 
s námi.  Je třeba aby jste byli trochu trpěliví a nejlépe si zamlouvat rezervaci 
hromadně.

Dále: budeme tak jako obvykle svážet účastníky menšími autobusy. Prosím, 
berte časy s rezervou. Přesný termín se nedá zajistit. Ubytování jsou i mimo 
Hodonín.  

Prozatím je celkový počet lůžek 195.  Budeme se snažit zajistit  ještě další lůžka.

 Důležité:  Prosím nečekejte až  na poslední chvíli a rezervujte si noclehy 
nejlépe  už nyní.

Dále bychom byli vděčni za nahlášení jmenovitého počtu účastníků parkinsoniády
co nejdříve. 

Nejlépe na meil:  skrkalova@seznam.cz


