Formularz rezerwacyjny dla uczestników konferencji w terminie 11-13.04.2023 organizowanej przez:
Prosimy o zwrot bezpośredni do Novotel & ibis Wrocław Centrum
53-332 Wrocław, Poland, ul. Powstańców Śląśkich 7-7B,
Tel: +48 71 722 49 60 Email: HA073-RE@accor.com

1.

W przypadku checi złożenia rezerwacji w hotelu Novotel**** Wrocław Centrum:

□
□
□

Pokój jednoosobowy Superior

PLN 320,-/pokój/doba

Pokój dwuosobowy Superior

PLN 350,-/pokój/doba

Pokój jednoosobowy Executive

PLN 380,-/pokój/doba

o Twin – dwa osobne łóżka
o Double – łóżko małżeńskie

prosimy o zaznaczenie „X” wybranego rodzaju pokoju

2.

W przypadku chęci złożenia rezerwacji w hotelu ibis*** Wrocław Centrum:

□
□

Pokój jednoosobowy Standard

PLN 270,-/pokój/doba

Pokój dwuosobowy Standard

PLN 290,-/pokój/doba

o Twin – dwa osobne łóżka
o Double – łóżko małżeńskie

prosimy o zaznaczenie „X” wybranego rodzaju pokoju

Cena za pokój obejmuje śniadanie oraz podatek VAT. Dodatkowe noclegi w dobach towarzyszących są możliwe na podstawie dostępności.
Rezerwacja w hotelu Novotel obejmuje bezkosztowe korzystanie z centrum fitness oraz sauny. Na terenie całego obiektu do dyspozycji gości jest
bezprzewodowy internet – wifi. Zameldowanie od 15.00 – wymeldowanie do 12.00.

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

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

Nazwisko:

..........................................................

Imię:.................................................................

Numer telefonu: ..........................................................

E-mail: ............................................................

Należności za rezerwację nalezy uregulować bezpośrednio z hotelem. W ramach gwarancji rezerwacji prosimy o podanie danych karty kredytowej –
szczegóły poniżej. Bez tych danych nie będziemy w stanie potwierdzić rezerwacji.

Właściciel karty:

..........................................................................

Rodzaj karty:

..........................................................................

Numer:

..........................................................................

Data ważności:
..........................................................................
(Hotel akceptuje karty: Visa, Amex, Mastercard, JCB.)
W razie zainteresowania płatności przelewem za rezerwację prosimy o podanie poniżej danych do rachunku proforma:

............................................................................................................................................................
’’Gwarnatuję rezerwację noclegu podaną powyżej kartą kredytową. Wyrażam zgodę na pobranie należności z podanej karty w razie
niedojazdu, bądź anulacji rezerwacji poźniej niż 7 dni przed datą planowanego przyjazdu.”

Podpis: ......................................................
1
W terminie Do dnia 10.03.2023 – dla uczestników hotele będą utrzymywać pule 100 pokoi, w terminie od 11.03.2023 do 17.03.2023 – pulę 65
pokoi, w terminie od 18.03.2023 - pulę 30 pokoi. Od 01.04.2023 hotele nie gwarantują dostępności pokoi - wszystkie rezerwacje będą
przyjmowane na podstawie dostępności pokoi. Po zwolnieniu puli pokoi hotele zastrzegają sobie możliwość przygotowania nowej oferty
cenowej.

