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Informace o rezervaci - Apartment Moudrá Anna
Jméno hosta Dagmar Danková (a 4 další hosté)
Telefon hosta +421 905163691
E-mail hosta ddanko.397403@guest.booking.com
Preferovaný jazyk: v češtině
Adresa hosta
Kasalova 22
Nitra 94901
Slovensko
Číslo rezervace: 794718837
Doručeno v: pondělí, 4. dubna 2016 - 21:37:00
Celkový počet hostů: 5
Celkový počet rezervovaných pokojů: 1

Celková cena rezervace: 96
Částka, z níž je vypočítána provize: € 81
Provize: € 10,53

Apartmán s terasou (2. apartmán)
Check-in: 30 dub 2016

Check-out: 01 kvě 2016

Datum

Cena

Cena za noc

duben 30 - 01 květen

€ 81

€ 81

Celkem
Poplatek za úklid

Celkem cena za pokoj

€ 81
€ 3.00 na osobu za pobyt

€ 15.00

€ 96

Cena zahrnuje DPH ve výši 10 %

Podmínky
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/booking.html?res_id=794718837&lang=cs&hotel_id=1617050&ses=280a640388f15a9471e22b4d366e245e
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Podmínky
Domácí zvířata

Domácí zvířata jsou povolena na požádání, za případný poplatek.

Internet

Bezdrátové internetové připojení je dostupné v celém hotelu zdarma.

Podmínky zrušení rezervace

Pokud rezervaci zrušíte nebo změníte do 60 dní před datem příjezdu, nebude vám účtován žádný
poplatek.
Pokud rezervaci zrušíte nebo změníte pozdě nebo do hotelu nepřijedete, bude vám účtována cena
rezervace v plné výši.

Podmínky pro ubytování dětí a
přistýlky

Děti jsou v hotelu vítány.
Za použití stávajících postelí pro 1 dítě do 6 let se neplatí.
Za dětské postýlky pro všechny děti do 2 let se neplatí.
Maximální počet přistýlek na pokoji je 1.

Podmínky placení zálohy

Neplatí se žádná záloha.

Parkování

Soukromé parkování je možné zdarma v areálu hotelu (rezervace není nutná).

Možnosti stravování

Snídaně je za € 4 na osobu a noc.

https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/booking.html?res_id=794718837&lang=cs&hotel_id=1617050&ses=280a640388f15a9471e22b4d366e245e
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Guest communication




Dobrý den, tento termín vám bude zarezervován. S pozdravem Apartment Moudrá Anna
2016-04-05 09:14:51

Approximate time of arrival: between 10:00 and 11:00 hours
You have a booker that prefers communication by email
You have a booker that would like free parking. (based on availability)
2016-04-04 21:37:00

https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/booking.html?res_id=794718837&lang=cs&hotel_id=1617050&ses=280a640388f15a9471e22b4d366e245e
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