The ILGA-Europe WARSAW 2017
01-05 / 11 / 2017
Rezerwacja indywidualna / Individual Reservation
Proszę przesłać formularz bezpośrednio do / Please send the form directly to:
Ibis Warszawa Cetrum
Fax +48 22 520 30 03
e-mail: H2894-FO@accor.com
Formularz powinien zostać przesłany do dn. 30.09.2017. Po tym terminie lub w przypadku wykorzystania wszystkich pokoi rezerwacje będą potwierdzane na
zasadzie dostępności pokoi. / The form shall be sent before 30.09.2017. After this date or in case of use of all rooms the reservations will be confirmed upon
availability.
Proszę o dokonanie nastepującej rezerwacji / Please make the following hotel reservation:
* Nazwisko gościa /
Guest name:
* Data przyjazdu /
Arrival date:
* Data wyjazdu /
Departure date:
* Typ pokoju /
Room type:
Ceny pokoju :
/ Room rates :

* Telefon /
Phone number:
* E-mail:

Single

Double

Twin

175 PLN

195 PLN

195 PLN

Cena za pokój, za noc, śniadanie wliczone, zawiera podatek VAT (8%) /
The rate given is quoted per room, per night, incclusive of 8% VAT, inclusive of breakfast
Faks /
Fax:

Uwagi /
Comments:
Płatność / Payment:

Gotówka lub karta kredytowa / Cash or Credit Card/Prepayment
Numer karty kredytowej wraz z datą ważności należy podać w celu zagwarantowania rezerwacji.
The credit card number and expiry date should be given in order to guarantee reservation

*Typ i nr karty kredytowej /
Credit card type and number:
* Data ważności /
Expiry date:
* Podpis właściciela /
Owner’s signature:
Warunki rezewacji /
Reservation terms:

Rezerwacja niegwarantowana będzie trzymana do godziny 14:00 w dniu przyjazdu.
W przypadku rezerwacji gwarantowanej bezkosztowa anulacja jest możliwa do 14 :00 w dniu przyjazdu. Niewykorzystanie
rezerwacji i brak anulacji w ww terminie spowoduje obciążenie karty kredytowej kosztem pierwszej niewykorzystanej doby.

Reservation without guarantee will be held until 2pm on arrival day.
Guaranteed reservations may be cancelled up to 2pm on arrival day. A charge, equal to cost of first ordered night, will
apply in the event of non-arrival or cancellation after 2pm.
Godzina zameldowania / Check-in
time:

Godzina wymeldowania /
Check-out time:

12:00

Hotel Ibis Warszawa Centrum -Al. Solidarności 165 – 00-876 Warszawa
tel: +48 (22) 520 30 00 – fax: + 48 (22) 520 30 30
e-mail: h2894-fo@accor.com – www.ibishotel.com
Orbis S.A. 16 Bracka street, 00-028 Warsaw, registered in the District Court for the Capital City of Warsaw XII Economic Division, National Court Register [KRS] Register of Business Operators 0000022622,
amount of the share capital: PLN 92.154.016, NIP 526-025-04-69.

