PAIC2017
Data....................................................

POTWIERDZENIE REZERWACJI

NR 7779

Szanowni Państwo,
W ramach puli pokoi nr 7779 potwierdzam rezerwację na nazwisko:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

Data przyjazdu:.............................................................................. Data wyjazdu:.........................................................................

Telefon oraz e-mail do kontaktu.....................................................................................................................................................

Pokój: jednoosobowy, dwuosobowy z dużym łóżkiem, dwuosobowy z 2 łóżkami (liczba pokoi ograniczona)*
*właściwe zaznaczyć
Cena specjalna za pokój ze śniadaniem
w dn. 22.06.2017 -1-os.: : 249 pln, 2-os.- 273 pln/doba
w dn. 23.06.2017 -1-os.: : 199 pln, 2-os.- 223 pln/doba
Ceny zawierają podatek VAT

Bufet śniadaniowy czeka na Państwa od 6:30 do 10:00.
Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 12:00 i trwa do godziny 12:00 następnego dnia.
Opłata za hotel uiszczana jest na miejscu w momencie meldowania: gotówką lub kartą kredytową. Płatność na zakończenie pobytu
jest mozliwa tylko przy dokonaniu autoryzacji karty kredytowej w momencie check-in.
Mozliwość dokonania płatności przelewem – tylko w formie przedpłaty (na podstawie faktury pro forma).
Uprzejmie informujemy, że nie akceptujemy płatności przelewem po realizacji usługi.
W przypadku płatności na podstawie faktury pro forma, prosimy o informację w momencie dokonywania rezerwacji. Wszelkie
późniejsze zmiany formy płatności nie będą akceptowane.

NINIEJSZA REZERWACJA JEST GWARANTOWANA DO DNIA 31.05.2017
PO ZAGWARANTOWANIU – MOŻLIWOŚĆ BEZKOSZTOWEJ ANULACJI LUB MODYFIKACJI DO DNIA 15.06.2017
Aby zagwarantować tę rezerwację po 31.05.2017 uprzejmie prosimy podpisać się pod powyższym listem podając numer karty
kredytowej, datę ważności i odesłać na nr faxu +48 61 858 44 44 lub mailowo.
Gdy rezerwację gwarantuje firma prosimy o pięczątkę firmy oraz podpis osoby zamawiającej, jako zgodę na pokrycie kosztów w
przypadku niedojazdu. W razie niewykorzystania rezerwacji gwarantowanej będziemy zmuszeni do pobrania opłaty No-Show (opłata
za pierwszy niewykorzystany nocleg), a rezerwacja na kolejne doby zostanie anulowana.
W hotelu jest dostęp do bezprzewodowego internetu WIFI oraz kącik internetowy. Goście mogą korzystać z podziemnego płatnego
parking (nie prowadzimy rezerwacji miejsc). W razie jakichkolwiek pytań prosimy skontaktować się z nami ponownie.

Życzymy miłej podróży.
Z poważaniem,
Zespół Ibis Poznań

Nr karty kredytowej: .............................................................................................
ważna do: .............................................................................................................
lub pieczątka osoby zamawiąjącej:
Akceptuję powyższe warunki rezerwacji:
Pieczątka i podpis: .....................................................

