Potwierdzenie rezerwacji

NR POTWIERDZENIA REZERWACJI: 1300.024.652

3422

KOD PIN:

Bástya Fogadó
Adres: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós út 89., Węgry
Telefon: +36 20 408 7781
Współrzędne GPS: N 046° 49.390, E 16° 50.842
ZAMELDOWANIE

4

SIERPIEŃ
piątek

WYMELDOWANIE

5

SIERPIEŃ
sobota

14:00–18:00

do 10:00

POKOJE

NOCE

CENA

2 /1

około

TWOJA GRUPA

4 dorosłych

255 zł

Jeśli odwołasz rezerwację lub nie pojawisz się w obiekcie, nadal może
zostać naliczony dodatkowy podatek.

2 pokoje
€ 50,85
18% VAT
€ 9,15
Opcje
€0
1,20 € podatek miejski za osobę, za noc jest niewliczony.

Cena z uwzględnieniem wszystkich dodatkowych opłat: ok. 276 zł
Cena, którą widzisz powyżej, to przybliżona kwota obejmująca opłaty
obowiązujące przy maksymalnym obłożeniu. Mogą one uwzględniać podatki
nałożone przez lokalne władze oraz dopłaty ustalone przez obiekt.

Pokój dwuosobowy z 1 lub 2 łóżkami

128 zł

€ 30
Pokój
€ 25,42
18 % VAT jest wliczony.
€ 4,58
1,20 € podatek miejski za osobę, za noc jest niewliczony.

Imię i nazwisko Gościa: Bogdan Zdrojewski
Maksymalne obłożenie 2 osoby
Wyżywienie: Śniadanie kosztuje € 4,50 za osobę za noc.
prysznic • telewizor • toaleta • łazienka • ogrzewanie • kanały kablowe •
drewniana podłoga / parkiet • szafa / garderoba • ręczniki • pościel • dojście
na wyższe piętra tylko schodami • papier toaletowy • kosze na śmieci •
mydło
Rodzaj łóżka/łóżek: 1 łóżko podwójne (131–150 cm szerokości) albo 2
łóżka pojedyncze (90–130 cm szerokości)

Pokój dwuosobowy z 1 lub 2 łóżkami

€ 30
Pokój
€ 25,42
18 % VAT jest wliczony.
€ 4,58
1,20 € podatek miejski za osobę, za noc jest niewliczony.

prysznic • telewizor • toaleta • łazienka • ogrzewanie • kanały kablowe •
drewniana podłoga / parkiet • szafa / garderoba • ręczniki • pościel • dojście
na wyższe piętra tylko schodami • papier toaletowy • kosze na śmieci •
mydło
Rodzaj łóżka/łóżek: 1 łóżko podwójne (131–150 cm szerokości) albo 2
łóżka pojedyncze (90–130 cm szerokości)

Ważne informacje

Koszt anulowania rezerwacji :
do 2 sierpnia 2017 23:59 [Zalaegerszeg] : € 0
od 3 sierpnia 2017 00:00 [Zalaegerszeg] : € 30 Zmiana dat Twojego pobytu nie jest możliwa.

128 zł

Imię i nazwisko Gościa: Bogdan Zdrojewski
Maksymalne obłożenie 2 osoby
Wyżywienie: Śniadanie kosztuje € 4,50 za osobę za noc.

Goście, którzy planują przyjazd poza godzinami pracy recepcji,
proszeni są o wcześniejszy kontakt z personelem obiektu. Dane
kontaktowe znajdują się w potwierdzeniu rezerwacji.
Prosimy o wcześniejsze poinformowanie obiektu Bástya Fogadó o
planowanej godzinie przyjazdu. Aby to zrobić, możesz wpisać treść
prośby w miejscu na życzenia specjalne lub skontaktować się
bezpośrednio z obiektem, korzystając z danych kontaktowych
widniejących w potwierdzeniu rezerwacji.

Przedpłata : Przedpłata nie jest wymagana.

Przedpłata : Przedpłata nie jest wymagana.
Koszt anulowania rezerwacji :
do 2 sierpnia 2017 23:59 [Zalaegerszeg] : € 0
od 3 sierpnia 2017 00:00 [Zalaegerszeg] : € 30 Zmiana dat Twojego pobytu nie jest możliwa.

Zasady działalności obiektu
Parking dla Gości
Bezpłatny parking prywatny jest dostępny na miejscu (nie jest
konieczna rezerwacja).
Internet
Wi-Fi jest dostępne w całym obiekcie i jest bezpłatne.

Życzenia specjalne
“This guest would like the rooms in this booking to be close together if possible.
You have a booker that would like free parking. (based on availability)
BED PREFERENCE:Double or Twin Room: 1 double - Double or Twin Room: 1 double”

Twoja rezerwacja została potwierdzona. Opłata zostanie pobrana
podczas pobytu w obiekcie Bástya Fogadó.
Dokonanie rezerwacji na Booking.com jest bezpłatne. Nigdy nie
pobieramy od Gości żadnych opłat za nasze usługi.

Rezerwację można zawsze sprawdzić, zmienić lub anulować na
stronie internetowej: your.booking.com
W przypadku pytań dotyczących obiektu prosimy o bezpośredni
kontakt telefoniczny z obiektem Bástya Fogadó: +36 20 408 7781
Lub skontaktuj się z nami telefonicznie - służymy pomocą przez
całą dobę:
Numer krajowy: 0223060855
Z zagranicy lub z Węgier: +48 223060855
Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. W razie nagłego
wypadku podczas pobytu zadzwoń pod numer 112, by skontaktować
się z policją, strażą pożarną lub pogotowiem. Jest to bezpłatny numer
działający w większości krajów Unii Europejskiej.

Drukowana wersja potwierdzenia zawiera najważniejsze informacje dotyczące rezerwacji. Można je wykorzystać podczas zameldowania w obiekcie Bástya Fogadó.
Dodatkowe informacje znajdują się w potwierdzeniu e-mailowym wysłanym na adres pzdrojewski@o2.pl.

