NH Bratislava Gate One, Ambrušova 7, 821 04 Bratislava, Slovakia
T: 00421 2 32 770 000, e-mail: rsvt.nhgateone@nh-hotels.com

REZERVAČNÝ FORMULÁR “WORKSHOP SIKLIENKA” (18.1.2020)
Vážený účastník akcie “WORKSHOP SIKLIENKA”,
v spolupráci s hotelom NH Bratislava Gate One sme pre Vás pripravili špeciálnu ponuku - v čase konania workshopu sa môžete
ubytovať v hoteli NH Bratislava Gate One v termíne (17.-19.1.2020) za zvýhodnenú cenu uvedenú nižšie.
Ak Vás táto ponuka zaujala, rezervujte si ubytovanie prostredníctvom tohoto rezervačného formuláru čo najskôr, kapacita hotela je
obmedzená. Formulár prosím zašlite na adresu: rsvt.nhgateone@nh-hotels.com .
CENA:

1 OSOBA

2 OSOBY

Izba Standard:

75 EUR / noc

85 EUR / noc

Izba Standard XL:

90 EUR / noc

100 EUR / noc

Izba Superior:

105 EUR / noc

115 EUR / noc

Apartmán:

135 EUR / noc

145 EUR / noc

Raňajky vo forme bufetu :
Vonkajšie parkovisko :
Parkovanie v podzemnej garáži:
Vstup do hotelového fitness a wellness centra:

zahrnuté v cene
10 EUR / auto / deň
20 EUR / auto / deň
zahrnuté v cene

Ceny ubytovania sú vrátane DPH, v cene nie je zahrnutá mestská daň (1.70 EUR/ osoba/ noc).

Špeciálne ceny sú dostupné len v prípade, že je formulár kompletne vyplnený a zaslaný na hore uvedený e-mail
najneskôr do 30.11.2019.
INFORMÁCIE O HOSŤOVI:
Krstné meno:

____________________________

e-mail:

____________________________

Dátum príchodu: ____________
Typ izby:

Izba Standard pre 1 osobu

Priezvisko:

____________________________

Dátum odchodu: ____________
Izba Standard pre 2 osoby s manželskou posteľou
Izba Standard pre 2 osoby s oddelenými posteľami

Izba Standard XL pre 1 osobu

Izba Standard XL pre 2 osoby

Izba Superior pre 1 osobu

Izba Superior pre 2 osoby

Apartmán pre 1 osobu

Apartmán pre 2 osoby

INFORMÁCIE O KREDITNEJ KARTE:
Typ kreditnej karty:

Visa

MasterCard

AMEX

Diners

Meno držiteľa karty:

_____________________________________________

Číslo karty:

_____________________________________________

Dátum expirácie:

____________

Údaje o kreditnej karte slúžia len na garanciu rezervácie. Prosím uveďte požadované údaje aj keď budete platiť iným spôsobom.
Radi by sme Vás upozornili, že rezervácie bez uvedenia údajov o kreditnej karte žial nemôžu byť potvrdené.

STORNO PODMIENKY
Rezervácia môže byť zrušená bezplatne najneskôr 14 dní pred príchodom a to vždy písomnou formou. V prípade nedostavenia sa,
alebo neskorého zrušenia bude hotel účtovať storno poplatok vo výške ceny ubytovania za prvú noc. Po nedostavení sa bude
automaticky stornovaný celý pobyt, ak hotel nebude vopred upozornený.
Ďakujeme že ste si vybrali náš hotel, tešíme sa na Vás.

Standard

Standard
(oddelené postele)

Standard room – double

Standard XL

Apartmán

Standard room - twin

Superior

