
Název zájezdu: Cílová země: 

Nástup, místo, čas: Odlet: Jméno

Termín zájezdu: Počet osob: Příjmení

Ulice

Zákazník Jméno Příjmení Datum narození Město

PSČ

Telefon/Fax

E-mail

Cestující Jméno Příjmení Datum narození

1 lůžkový pokoj

2 lůžkový pokoj

2 lůžkový pokoj + přistýlka

3 lůžkový pokoj

4 lůžkový pokoj

Apartmán

Kajuta

Bez stravy

Snídaně

Polopenze

Plná penze

All inklusiv

Počet osob

Základní cena za 1 osobu

Základní cena za dítě

Sleva

Celková cena

Ostatní poznámky Příplatky

Stornopoplatky

Ostatní

Platby Způsob platby Datum úhrady Částka Cestovní pojištění 

Záloha

Doplatek

CENA CELKEM

Variabilní symbol

Zákazník svým podpisem stvrzuje, že se seznámil se všemi podmínkami smlouvy pořadatele zájezdu a tyto jsou 

pro něj srozumitelné, včetně podmínek pojištění pořádající CK proti úpadku s tím, že doklad o tomto pojištění 

vydaný pojišťovnou mu byl předán a zákazník jej má k dispozici. Ze strany CA mu byly sděleny a k případnému 

dotazu vysvětleny veškeré rozhodné skutečnosti týkající se zájezdu, seznámil se s dalšími údaji týkajícími se 

vybraného zájezdu uvedenými v aktuálním katalogu, ať již v tištěné, či elektronické verzi a tyto jsou pro něj 

rovněž plně srozumitelné. Zároveň se zákazník seznámil se Všeobecnými smluvními podmínkami pořádající 

cestovní kanceláře, které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. Datum …..….. / …….... / …..., Podpis zákazníka …………………………………………..

Datum …..….. / …….... / …..., Podpis prodejce …………………………………………..

Název a kontakty prodejce:

SMLOUVA o zájezdu

Provozovna RUDOLF REISEN Praha, Rybná 682/14 (pasáž Burzovního paláce), 110 00 Praha 1

tel.: 221 844 321; fax: 221 844 190; e-mail: praha@rudolfreisen.cz 

Provozovna RUDOLF REISEN Jablonec nad Nisou, Komenského 15, 466 01 Jablonec nad Nisou                                

tel.: 483 707 157; fax: 483 707 156; e-mail: info@rudolfreisen.cz

ADRESA ZÁKAZNÍKA

Jako zákazník (objednavatel) přihlašuji k účasti na zájezdu (službě cestovního ruchu) tyto osoby s tím, že mám 

povinnost k úhradě celkové ceny za zájezd (za službu cestovního ruchu) pro všechny takto přihlášené osoby 

včetně dodržení všech dalších povinností a podmínek vyplývajících z této smlouvy, všeobecných podmínek a 

platné právní úpravy pořádající CK.

UBYTOVÁNÍ                    od:                                              do: 

II. ZÁKAZNÍK (OBJEDNAVATEL)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

III. DALŠÍ SPECIFIKACE ZÁJEZDU

Název a kategorie

Místo a poloha

Prodejce

Doprava

Ubytování/druh

V. CENA ZÁJEZDU (V Kč, není-li uvedeno jinak)

Program v místě pobytu

Zvláštní režim stornopodmínek

STRAVA

Letové časy, transfery a případné další údaje          

k dopravě

Poznámky

IV. JINÉ POZNÁMKY - upřesnění, požadavky

Zákazník uhradil/zavazuje se uhradit zálohu a doplatit souhrnnou cenu za všechny přihlášené osoby dle níže 

uvedeného:

POŘADATEL ZÁJEZDU CESTOVNÍ KANCELÁŘVelký Semerink, s.r.o., cestovní agentura (dále jen "CA"), IČO 61326755, DIČ CZ61326755, společnost zapsána       

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl C, vložka 7069                                                             

Sídlo:  Janov nad Nisou 1272, 468 11 Janov nad Nisou, tel:  800 100 567, www.rudolfreisen.cz 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Souhrnná cena za všechny 

přihlášené účastníky zájezdu

Souhrnná cena za všechny 

přihlášené účastníky zájezdu v €      

+ pojištění v Kč


