
 

 

 
 

 

 

 

 

Стара Планина од 27.11. до 30.11.2018. 

 

ПРОГРАМ 8. СТРУЧНОГ СКУПА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ 

УПРАВНИКА 

 

Стручни скуп се одржава у конгресном центру  ХОТЕЛА СТАРА ПЛАНИНА  

 

Учешће на скупу са смештајем  износи 153 ЕВРА и обухвата: 

 

  Три ноћења у 4*хотелу Стара Планина на бази All Inclusive light (богат и 

разноврстан буффет доручак, ручак  и вечера/ газирани и негазирани сокови 

и вода , локално стоно вино  и пиво укључени); 

  Боравишне таксе; 

  Услуге Wellness & Spa centra (спољни и унутрашњи базен, теретана, финска 

сауна, турско купатило, хидромасажна када); 

             Бесплатан паркинг у подземној гаражи хотела; 

  Котизацију за учешће на скупу АЛСУ током 3 дана боравка; 

  Свечану вечеру у четвртак 29.11.2018.године; 

  Послужење у кафе паузама; 

  Радне материјале. 

 
Учешће на скупу без смештаја – Котизација 30 ЕУР и обухвата: 

 

  Присуствовање семинару; 

  Свечану вечеру у четвртак 29.11.2018.године; 

  Послужење у кафе паузама; 

  Радне материјале; 

             Бесплатан паркинг у подземној гаражи хотела. 

 

 

 

Контакт за резервације: 

+381 19 31 95 134 

+381 19 31 95 135 

 

 



 

 

Цене су изражене у еврима (ЕУР), а плаћање се врши на основу профактуре искључиво у 
динарима, противвредности евра  по средњем курсу Народне Банке Србије, на дан 

плаћања. 
Све резервације се потврђују уз средство гаранције. Аванс у износу до 15% од укупног 
износа мора бити уплаћен у року од 10 дана од резервације а најкасније 23.11.2018. године. 

Преостали износ се уплаћује најкасније до 27.11.2018.године. Ако уплата не буде извршена 
у одређеном року, хотел задржава право отказа резервације. У случају краткорочне 

резервације, потребно је доставити број кредитне картице као гаранцију. 
Цене су изражене у еврима (ЕВР), а плаћање се врши на основу профактуре искључиво у 
динарима, противвредности евра  по средњем курсу Народне Банке Србије на дан плаћања. 

Резервације које нису гарантоване аутоматски се пребацују на листу чекања, дајући 
приоритет гарантованим резервацијама. 

Молимо Вас да имате на уму да Република Србија није чланица Европске монетарне уније 
и наше цене приказане у ЕУР се обрачунавају користећи клизни девизни курс. Плаћање у 
хотелу је могуће само у динарима (РСД). Курс који се примењује за промену ЕУР у Српске 

динаре може да варира. 
Молимо Вас да имате на уму да плаћања кредитним картицама су предмет флуктуација 

девизног курса и других додатних такси укључених кредитних институција. Имајте на уму 
да ово може довести до значајне разлике измеðу износа наведеног на рачуну и стварно 
фактурисаног износа од стране кредитне институције. Стога, ми Вам препоручујемо да 

уплате вршите девизним банковним трансфером или на лицу места у готовини.  
У случају банкарских трансакција и постојања банкарских провизија за уплате из 
иностранства, хотел задржава право да исте наплати госту. 

  
Важне информације: 

Check in:   од 16ч 
Check out: до 12ч 
  

Политика раније пријаве/касније одјаве: 
Ранији улазак у собу није могућ, осим у случајевима да је соба већ спремна-рецепција 

при пријави госта има информацију. 
  
Касније одјављивање: до 14ч – 35 еур по соби ,после 14ч се плаћа пуна цена једне ноћи 

према ценовнику 
  

Оброци: 
о Доручак: 08.00-10.00ч 
о Ручак: 13.00-15.00ч 

о Вечера: 19.00-21.00ч 
*Време оброка је подлежно промени 

Почетак услуге је вечера, а ручак крај услуге. 
  
 

 
 


