FORMULARZ REZERWACJI NOCLEGU
Polish Open Championships PTT Karpacz 9-10.06.2018r.


REZERWUJĘ POKÓJ 2-OS. z widokiem na góry/ 528,00 zł za dobę*

TAK

ILE POKOI:



REZERWUJĘ POKÓJ 2-OS. bez widoku na góry/ 501,60 zł za dobę*

TAK

ILE POKOI:



REZERWUJĘ POKÓJ 1-OS. z widokiem na góry/ 352,00 zł za dobę* TAK

ILE POKOI:



REZERWUJĘ POKÓJ 1-OS. bez widoku na góry/ 334,40 zł za dobę* TAK

ILE POKOI:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



POKÓJ 2-OS. z DOSTAWKĄ z widokiem na góry (jedna rozkładana sofa) dla 2 dzieci w wieku 4-14 lat / 792,00 zł za dobę*



TAK
POKÓJ 2-OS. z DOSTAWKĄ bez widoku na góry (jedna rozkładana sofa) dla 2 dzieci w wieku 4-14 lat / 752,40 zł za dobę*
TAK



POKÓJ 2-OS. z DOSTAWKĄ z widokiem na góry (jedna rozkładana sofa) dla 1 dziecka w wieku 4-14 lat/ 660,00 zł za dobę*
TAK



POKÓJ 2-OS. z DOSTAWKĄ bez widoku na góry (jedna rozkładana sofa) dla 1 dziecka w wieku 4-14 lat/ 627,00 zł za dobę*
TAK

Pokój dla: Nazwisko i imię/Telefon/e-mail
(proszę wpisać w tym miejscu strukturę wszystkich
pokoi, podając dane Gości/ jeśli rezerwowany jest
więcej niż jeden pokój)

TERMIN POBYTU
* podana cena jest ceną brutto za jedną dobę i zawiera podatek w wysokości 8% (cena zawiera koszt śniadania). Podane ceny zawierają już rabat.
 Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Rezerwacje przestaną być przyjmowane na
podstawie formularza zgłoszeniowego z uwzględnieniem rabatu na 20 dni przed rozpoczęciem turnieju. W miarę
dostępności miejsc hotel będzie ewentualnie potwierdzał rezerwacje indywidualne na zasadach ogólnych.
 Hotel nie rezerwuje pojedynczego miejsca w pok. 2-osobowym.
 Potwierdzeniem przyjazdu jest wpłata 100% szacownych kosztów najpóźniej na 20 dni przed rozpoczęciem
turnieju na rachunek bankowy, który zostanie przesłany wraz z potwierdzeniem rezerwacji.
 W przypadku anulowania do 14 dni przed rozpoczęciem turnieju potwierdzonej i opłaconej rezerwacji Hotel
Gołębiewski w Karpaczu dokonuje zwrotu środków. Po tym terminie wpłacone środki potraktowane zostaną jako
zadatek i nie będą podlegać zwrotowi.
 Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu zameldowania do godziny 12.00 w dniu wymeldowania. Hotel nie
ma możliwości przyspieszenia ani wydłużenia doby hotelowej podczas turnieju.

Formularz proszę odesłać na: karpacz@golebiewski.pl
Potwierdzenie rezerwacji wraz ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi płatności zostanie odesłane na adres
mailowy osoby dokonującej rezerwacji.
Brak wpłaty zostanie potraktowany jako rezygnacja z rezerwacji a rezerwacja zostanie ona automatycznie
anulowana.
Formularz można wypełnić ręcznie, wydrukować i odesłać skan – w przypadku kłopotów technicznych treść
formularza można przekopiować do treści maila.

Hotel Gołębiewski Tadeusz Gołębiewski 58-540 KARPACZ, ul. Karkonoska 14
www.golebiewski.pl E-Mail: karpacz@golebiewski.pl Tel. +48/75 76 70 523; 524; 525; 526; 527 / Fax: +48/75 76 70 528

