SZOBA FOGLALÁSI ÍV
HGYE XXV. ŐSZI KONFERENCIA - 2019. november 22-23.
I. VENDÉG ADATAI
Titulus: ______ Családi név: ___________________ Kereszt név: _______________________________________
Nemzetiség: __________________________________ Személyi igazolvány szám: ____________________________
Tel.: ________________________________________ E-mail: ___________________________________________
Számlázási cím: __________________________________________________________________________________
A szobatársam:
Titulus: _______ Családi név: ____________________ Kereszt név: __________________________________
II. SZOBA FOGLALÁS - DANUBIUS HOTEL HELIA - BUDAPEST
Érkezési dátum: _________________ Kijelentkezési dátum: ______________ Tartózkodási idő: _____ éj
Bejelentkezés 15:00-tól
Kijelentkezés 10:00-ig
Az alábbi szoba árak 2019. november 20 és 25. közötti tartózkodásra érvényesek.
Standard Szoba:

Ár

□ Kétágyas szoba 1 vendég részére: 29.900 HUF / szoba / éj
□ Kétágyas szoba 2 vendég részére: 34.800 HUF/ szoba / éj

□ Kétágyas VAGY □ Franciaágyas

Magasabb kategóriájú szoba, és egyéb szolgáltatások felárai:
□ Dunai panoráma felár:
3.000 HUF / szoba / éj
□ Balkonos szoba felár
3.000 HUF / szoba / éj
□ Parkolás:
3.000 HUF / autó / nap
□ Késő kijelentkezés 14:00-ig A napi szobaár 50%
A fenti szoba árak magukban foglalják az ÁFA-t (jelenleg 18%) az idegenforgalmi adót (jelenleg 4 %) a büféreggelit,
a WiFi internet elérhetőséget a szálloda teljes területén, valamint a következő létesítmények használatát: uszoda, jacuzzi,
termálmedencék, szauna, gőzfürdő és Danubius Premier fitness terem.
Megjegyzés: _______________________________________________________________________________
III. FIZETÉSI MÓD
Hitelkártya garancia: Foglaláskor 1 éjszaka árának megfelelő összeggel terheli meg Szálloda a garanciaként megadott
hitelkártyát.
Engedélyt adok a Danubius Hotel HELIA részére, hogy az alább részletezett hitelkártyámat megterhelje:

□ Visa

□ Eurocard/MasterCard

Kártyaszám:

□ American Express

□ JCB

□ Diners

Érvényesség:

Kártyatulajdonos: _______________________________ Aláírás: _____________________________________
A megadott hitelkártyára a teljes szállásdíj terhelésre kerül, a foglalással egy időben.
Kérjük, hogy tájékoztassa a hotelt, ha a szállását banki átutalással, vagy 3. fél által fizetné.
IV. FOGLALÁS TÖRLÉSE
Jelen foglalás 2019. november 3-ig lemondható, de az 1. éjszaka árának megfelelő összegű előleg nem visszatérítendő. 2019.
november 3-án 16 óra utáni lemondás esetén a teljes foglalás értéke kerül terhelésre a megadott hitelkártyára.
A foglalást a szabad kapacitás függvényében igazolja vissza a szálloda.
Bármilyen módosítást írásban tudunk elfogadni.
Kérjük, hogy kitöltött nyomtatványt e-mail-ben vagy fax-on juttassa el a szállodába 2019. október 20. 12:00-ig.
DANUBIUS HOTEL HELIA

1133 Budapest Kárpát u. 62-64.
Hungary

Kapcsolat tartó: Prokopics Sarolta
Tel.: +36-1-889-5906
Fax:+36-1-889-5801
e-mail: sarolta.prokopics@danubiushotels.com

