
  

 
 

 

2. Конгрес о путевима 
08- 11.06.2016. 

 

IN HOTEL РЕЗЕРВАЦИОНА ФОРМА 
Да бисте резервисали собу љубазно Вас молим да попуњену резервациону форму пошаљете на е-

маил: frontoffice@inhotel-belgrade.rs  или путем факса на број: +381 11 310 53 51. 
 

Понуда валидна до 27.05.2016. 
 

Означите тип собе коју желите да резервишете           Цене по ноћи 
 
□  Стандардна једнокреветна соба                            90 €  
□  Стандардна двокреветна соба                          100 € 
    
У цену смештаја је укључено: ноћење, доручак, ПДВ, коришћење WiFi, паркинг место, употреба сауне, 
теретане, хидромасажне каде и релакс соба у фитнес центру као и осигурање.  
Боравишна такса која износи 151 РСД није укључена у цену собе. 
Мини бус трансфер  од аеродрома Никола Тесла до IN Хотела износи 10 € по особи у једном правцу и 
није укључен у цену смештаја, од IN Хотела до Хотела Crowne Plaza по упиту.. 
Удаљеност IN Хотела : од Хотела Crowne Plaza – 3 км, од аеродрома Никола Тесла – 9 км, од центра 
града – 4 км.   
 
Презиме:     Име: 
Телефон:                           E маил: 
Тип собе:                Број особа: 
Датум доласка:    Датум доласка:    
 
Уколико желите да резервишете трансфер од аеродрома до IN Хотела молим Вас да попуните поља 
везана за детаље. 
Време и број лета у доласку:             Време и број лета у одласку: 
Врста кредитне картице: 
Број кредитне картице:     Датум истека: 
Име и презиме носиоца кредитне картице: 
Потпис : 
Својим потписом потврђујем да сам сагласан са доле наведеним условима резервисања и отказивања, као и да 
подаци кредитне картице могу служити као гаранција резервације. 
 

Број соба је ограничен. 
Све резервације морају бити гарантоване кредитном картицом. Плаћање се може извршити готовиснки или 
путем кредитне картице. Отказивање без пенала може се извршити најкасније 5 дана пре датума доласка. За 
касни отказ резервације или непојављивање госта дужи се износ у висини једног ноћења за сваку отказану 
резервацију. Уколико имате додатних питања везаних за плаћања или отказну полизику љубазно Вас молимо да 
ми пошаљете маил адресу која следи: frontoffice@inhotel-belgrade.rs 
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