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Místo konání: Washington Convention Center 
   801 Mount Vernon Place NW 
   20001  Washington, DC 
 
 
 
Předběžný program: 
 
Neděle 27.7.  plenární zasedání 17.00 – 18.30 
Pondělí 28.7.   účast na konferenci dle programu 
Úterý  29.7.  účast na konferenci dle programu 
Středa 30.7.  účast na konferenci dle programu 
Čtvrtek 31.7.  program do 14.00 hod 
 
 
 
 
Upřesněné informace k programu a otevřená registrace na 
stránkách konference bude k dispozici během druhé poloviny měsíce 
dubna. 
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1. Doprava skupinová 
 

Obecné výhody skupinových rezervací: 
 

• Rezervace možná na počet osob (bez konkrétních jmen) 
• možnost pozdějšího vystavení letenek (oproti rezervacím pro 

jednotlivce) 
• jména klientů lze závazně sdělit až v čase vystavení letenek 
 
Konkrétní podmínky se stanovují na každou hromadnou rezervaci 
individuálně a jsou zasílány spolu s potvrzením skupinové rezervace. 

 

 

Nejvýhodnější spojení s Air France 

 
odlet: 27.7.2008 (neděle) 
přílet: 1.8.2008  (pátek) 

 
AF 1383 27 JUL  PRAHA - PARIZ  1000 1145    
AF  024 27 JUL  PARIZ – WASHINGTON 1325 1555 
 
AF  027 31 JUL  WASHINGTON – PARIS 2215 1150 
AF 1982 01 AUG PARIS – PRAHA  1310 1445 
 
 

Cena za letenku je      15.690 Kč 
+ letištní poplatky cca        8.400 Kč 

 
Podmínky k této rezervaci:  

- jednorázová nevratná záloha 3.000 Kč -  splatná do 20.2. 

- další záloha splatná do 10.4.  

- jmenný seznam dodat nejpozději do 20.6.  

 

Celkové zrušení skupiny je možné bezplatně do 1.4. 

Konečný počet cestujících nesmí klesnout pod 10 osob, nejedná se pak o 

skupinový tarif. Změnu data a storno letenky po vystavení nelze provádět. 

 

Je možné zajistit odlet již v sobotu 26.7., cena je v současné době 
podobná v.u. 
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Další letecké společnosti mají pro výhodnější cenový tarif podmínku 
"sobotní noci" - strávit víkend v dané destinaci. 
(proto např. odlet v neděli s British Airways se cenově pohybuje kolem 
cca Kč 31.000 + let. poplatky cca Kč 7.500)  
 

2. Doprava pro jednotlivce 

 
V okamžiku rezervace je podmínkou uvést  jméno konkrétního 
cestujícího, které nelze již měnit. 
Konečná cena letenky závisí na čase provedení rezervace. 
 
V tuto chvíli je cena ze letenku z Prahy, s přestupem v Paříži, odlet 
v sobotu 26.7. za cca 18.000 + letištní poplatky cca Kč 8.500  
 

3. Viza 

 
Českým občanům doporučujeme vyřídit si vízum v dostatečném 
předstihu na velvyslanectví USA v Praze. Vízum lze získat na základě 
řádně zdůvodněného účelu cesty. Nutná je osobní návštěva 
velvyslanectví, kterou je třeba předem telefonicky sjednat na telefonní 
lince Visa Centra 900 389 042. 
 
Požadavky: Od dubna 2003 nejsou cestovní agentury oprávněny 
podávat žádosti o turistická víza do USA namísto klientů. Současná 
pravidla konzulárních úředníků vyžadují vždy Vaši osobní návštěvu a 
pohovor na ambasádě. 
 
Poplatek za podání žádosti o vízum typu B-2 činí od 1. ledna 2008 131 
USD. Tento druh víza je vydáván obvykle s dobou platnosti až na 10 
let. Při udělení víza do českého cestovního pasu je vhodné vzít v úvahu 
to, že cestovní pas musí být po uplynutí doby jeho platnosti odevzdán 
příslušným úřadům ČR, a to i v případě, že se v něm nachází platné 
vízum USA. Následně je nutné požádat si o vydání nového víza USA. 
Proto MZV ČR doporučuje občanům ČR, aby si před podáním žádosti o 
vízum USA obstarali nový cestovní pas s dobou platnosti 10 let. 

 
  

4. Registrace 

 
Informace ohledně výše registračních poplatků budou zveřejněny během 
měsíce dubna. 

 
 
 



Congress Business Travel  AACC 2008 

5. Ubytování 

 
Můžeme nabídnout ubytování v kategorii *** a ****  
Cenové rozmezí se pohybuje mezi USD 220 – USD 290 za pokoj a noc. 
Hotely se nacházejí v centru města v rozmezí 0,3 miles až několik 
bloků od místa konání konference 
 
Konkrétní nabídku zašleme na základě poptávky a požadovaných dat 
pobytu. 

 

6. Doprovodné služby 

 
Nabízíme zajištění doprovodných služeb jako např: 
 

- transfer z letiště do hotelu a zpět 
- zajištění skupinových obědů/večeří  
- pro doprovodné osoby nabídka výletů  
- asistenci hostesky po celou dobu pobytu vč. odletu a příletu 
 

7. Nabídka výletů 

 
City Tour – Washington DC Monuments tour na kolech, segway nebo pěší 
    -  věčeře s projížďkou na lodi a další 
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