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Szállásfoglalási nyomtatvány 
PÉCS, 2019. augusztus 29-31.   

MRAE 2019 
Szállásfoglaláshoz kérjük az alábbi adatokat kitölteni, és a szállodához visszaküldeni: 
Szobánként egy megrendelőt legyenek kedvesek kitölteni: 

Vendég nevek:  ____________________________________________________ 

Cég adatok (pontos név,székhely, adószám): 

_____________________________________________________________ 

Tel/Fax/E-mail: _________________________________________________________ 

Érkezés dátuma: ___________________________________________________________  

Távozás dátuma: ________________________________________________________  

A megrendelni kívánt szobatípus: 

 Standard szoba egy fő részére     21 850 HUF / fő / éj  

 Standard szoba két fő részére      12 525 HUF / fő / éj      

 Superior szoba egy fő részére     26 850 HUF / fő / éj  

 Superior szoba két fő részére      15 025 HUF / fő / éj      

 Superior szoba két fő részére (két különálló ággyal)   15 025 HUF / fő / éj      

 Lakosztály egy fő részére     30 350 HUF / fő / éj  

 Lakosztály két fő részére             16 275 HUF / fő / éj    

 Lakosztály két fő részére (két különálló ággyal)    16 275 HUF / fő / éj    

 Apartman egy fő részére      34 850 HUF / fő / éj  

 Apartman két fő részére       19 775 HUF / fő / éj    

 Apartman két fő részére (két különálló ággyal)   19 775 HUF / fő / éj 
 

Az ár nem tartalmazza: 

Parkolás: 3 000 Ft / autó / éj – kapacitás függvényében korlátozott számban áll rendelkezésre, minden esetben előre foglalás 
szükséges 

 Parkoló igény 

Az ár tartalma: 

 szállás 

 IFA 

 svédasztalos reggeli szezonális ízekkel 

 fitness terem használat 

 korlátlan WIFI használat 

 szobaszéf  
A garantált foglaláshoz biztosított kártya / utalási adatok: 

Bankkártya típusa / bank neve: ______________________________________ 
Kártya,- / számlatulajdonos: _______________________________________ 
Kártya,- / bankszámlaszám: ___________________________________________ 
Érvényesség / utalás dátuma :__________________________________________ 
 

A foglalás véglegesítéséhez 2018.08.01. napig bankkártya adatok biztosítása vagy előleg utalása szükséges. Utalásnál : MRAE 2019 kódot  és a 
vendégnevet szükséges feltüntetni.  
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Fizetési feltételek: 
30 % előleg fizetése szükséges minden szobafoglaláshoz (vendég által), 2019. 08.01-ig átutalással vagy bankkártyával, a fennmaradó összeg a 
helyszínen fizetendő. 
 
LEMONDÁSI FELTÉTELEK: 

A garantált szobafoglalás lemondását az érkezést megelőző 21. napig áll módunkban lemondási díj nélkül       
elfogadni.  A lemondási határidőn belül a lemondási díj mértéke a következőképpen alakul: 
Az érkezés napjától számított 
20-14.nap: a foglalás teljes értékének 30 %-a 
13 - 8.nap:   40 % 
7- 2.nap:      50 % 
Érkezés napján vagy 1 nappal előtte történő lemondás, vagy no show esetén a lemondási díj mértéke a foglalás értékének 100%-a. 
 

A szálloda épületén belül történő dohányzás, illetve a szállodában és szobában található eszközök, felszerelések nem 
rendeltetésszerű használatából eredő károkért és az ebből adódó extra takarításért 15.000 Ft felárat számítunk fel, amelyet a vendég 
legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni. 
A fenti feltételeket a vendég aláírásával elfogadja, magára érvényesnek tekinti és vállalja.  

 

 

______________________________  

Kártyatulajdonos / vendég aláírása 
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