Korona Hotel

tel. +48 71 729 25 00

Wroclaw Market Square***

recepcja@koronahotel.com.pl

ul. Oławska 2, 50-123 Wrocław

www.koronahotel.com.pl

FORMULARZ REZERWACJI w |BOOKING FORM at Korona Hotel Wroclaw Market Square*** we Wrocławiu

Data wydarzenia | Event day: 21-29.08.2020
WSF World Masters Squash Champions - Hasta La Vista
TERMIN REZERWACJI | RESERVATION DATE : ……………………………………………………
Prosimy zaznaczyć X rodzaj pokoju |select by X type of room, please

Ilość pokoi |number of rooms

Pokój jednoosobowy ze śniadaniem /Standard single room with breakfast 359,00 PLN za dzień | per day
Pokój dwuosobowy z jednym dużym łóżkiem lub dwoma osobnymi, ze śniadaniem / Standard room with
double or twin bed, with breakfast 399,00 PLN za dzień | per day

Imię i nazwisko gościa |Guest’s name
Telefon kontaktowy | Phone number
Adres e-mail | e-mail address
Dane do faktury | Invoice details:

NIP |tax number:
Forma płatności | Payment method:
Karta kredytowa | Credit Card

Numer|number: …………………………………………………………………

Data ważności | Expiry date: ……………………..
Przedpłata przed przyjazdem |Payment before arrival: PL 05 1050 1575 1000 0090 3190 3231
Warunki rezerwacji | Hotel booking conditions :
• Podana cena zawiera: nocleg, śniadanie, WiFi, podatek |The price includes: room with breakfast, WiFi, tax
• Niniejsze potwierdzenie rezerwacji jest zobowiązaniem do uregulowania należności za nocleg oraz zamówione
dodatkowe usługi zgodnie z zadeklarowaną formą płatności. |This booking confirmation is settle the obligation
for accommodation and additional ordered services with the declared methods od payment.
Warunki anulacji | Booking cancellation details:
Gość może dokonywać dowolnych bezpłatnych zmian, łącznie z całkowitym odwołaniem rezerwacji
w terminie do 30 dni przed przyjazdem. Do 14 dni przed przyjazdem Hotel pobiera 50 % wartości usługi. Poniżej
14 dni Hotel obciąży podmiot dokonujący rezerwacji kosztami w wysokości 100 % za całą rezerwację. | Guest
can make any free charge, including the total cancellation of the reservation up to 30 days before arrival day.
Hotel charges 50 % of the volue of the service up to 14 days before arrival. Under 14 days, Hotel will charge the
booking entrity with costs 100% for the entire reservation.
Niniejszym akceptuję warunki rezerwacji i anulacji. | I hereby accept the term of booking and cancellation.

Data|Date:…………………………………………

Podpis|Signature:……………………………………………………

