FORMULARZ REZERWACJI
Praktyczne aspekty badań w diagnostyce ultrasonograficznej
W TERMINIE: 04-05.02.2022
ORGANIZATOR: MEDVISA, KURS USG
DANE REZERWACJI
Imię i nazwisko Gości / a
PŁATNIK:
Nazwisko i imię lub nazwa
firmy
/osoba kontaktowa/ :
telefon :
fax :
e-mail :

Proszę o zarezerwowanie:
Data przyjazdu: ….. .02.2022
1. Pokój 1 – osobowy:
2. Pokój 2 – osobowy:
3. Dostawka w pokoju 2 osobowym

Data wyjazdu: ….. .02.2022
710.00 PLN pokój/ dobę - ilość pokoi: ……………..
760.00 PLN pokój/ dobę - ilość pokoi: ……………..
285.00 PLN osoba/dobę - ilość osób: ……………..

W cenie noclegu:
- śniadanie w formie bufetu szwedzkiego (w godz. od 7:00 do godz. 11:00)
- bezpłatny wstęp do Parku Wodnego Tropikana (czynny w godz. od 09:00 do godz. 21:00)
W terminie do 26.01.2022 r. Hotel przyjmuje rezerwacje na podstawie formularza, po tym terminie rezerwacja będzie
możliwa jedynie w przypadku dostępności wolnych miejsc w Hotelu. W związku z ograniczoną ilością miejsc o
przyjęciu rezerwacji decyduje kolejność zgłoszeń.
Potwierdzeniem przyjazdu jest wpłata zadatku w wysokości 100% wartości zamówienia do dnia 28.01.2022 r.
poprzez płatności ON-LINE https://golebiewski.pl/hotel-wisla/platnosci
lub na rachunek bankowy:
BANK PEKAO S.A. 67 1240 4142 1111 0000 4829 1156
Hotel nie ponosi kosztów za ewentualne prowizje związane z transakcja bankową.

Pozostała część kosztów zostanie rozliczona podczas wymeldowania w Recepcji Hotelu, gotówką lub kartą
kredytową.
Istnieje możliwość bezkosztowej anulacji rezerwacji do dnia 28.01.2022 r.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. +48 33 855 41 44 lub e-mailem: wisla@golebiewski.pl
Rezerwacje nie potwierdzone zadatkiem zostaną automatycznie anulowane.
Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 12:00 w dniu wyjazdu.
Hotel nie ma obowiązku zapewnienia pokoi Gościom przyjeżdżającym przed godziną 14:00.
Potwierdzenie rezerwacji nastąpi faksem lub mailem wg danych podanych w formularzu.
Hotel nie łączy Gości do pokoi dwuosobowych.
W przypadku faktury VAT, proszę przesłanie danych do wystawienia faktury VAT i adres korespondencji.
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………….
Adres do wysłania faktury:
…………………………………………………………………………….

HOTEL GOŁĘBIEWSKI w Wiśle, Al. Ks. Bp. Bursche 3, 43-460 Wisła, tel. (033) 855 47 00, fax. (033) 855 45 00

