FORMULARZ REZERWACYJNY / RESERVATION FORM
MERCURE POZNAŃ CENTRUM HOTEL
Chirurgia Korekcyjna Piersi / Breast Correction Surgery
3-4.10.2014
Ceny ważne w terminie 2-5.10.2014 / Rates valid from 2-5.10.2014

Od / From:
Nazwisko / Surname _______________________________ Imię / First name ______________________
Adres / Address _________________________________ Kraj / Country ___________________________
Kod pocztowy / Zip code _________________________ Miasto / City ___________________________
Tel / Phone ______________________________________ E-mail __________________________________

Zakwaterowanie / Accommodation:

Pokój jednoosobowy standard
Standard single room

Pokój dwuosobowy standard
Standard dbl/twin room

286,20 pln

351,00 pln

Ceny pokoju zawierają śniadanie, WiFi, usługę sauna & fitness oraz 2 butelki wody mineralnej . Cena
pokoju zawiera podatek VAT w wysokości 8%. Rezerwacje będą potwierdzane w miarę dostepności.
Prices per room per night include breakfast, free internet access, sauna &f fitness center and 2 bottles of
mineral water. 8% VAT tax included. The confirmation of reservations is the subject to availability.

Zaznacz właściwy pokój / Please tick the room you prefer
Pokój jednoosobowy standard / Standard single room
Pokój dwuosobowy standard / Standard dbl/twin room
Data przyjazdu / Arrival date ______________________________________________________________
Data wyjazdu / Departure date ___________________________________________________________

Rodzaj rezerwacji / Type of reservation
Rezerwacja gwarantowana kartą kredytową / Reservation guaranteed by credit card
Numer karty kredytowej / Credit card no __________________________________________________
Właściciel karty / Card holder _____________________________________________________________
Ważna do / Exp. date _____________________________________________________________________

Data / Date ………………………………….

Podpis / Signature …………………………………

Wypełniony formularz prosimy przesłać pod nr faksu 0048 61 855 89 55 lub pod adres e-mail:
H3393-RE@accor.com
Please send this order by fax 0048 61 855 89 55 or by e-mail: H3393-RE@accor.com

Bezkosztowa anulacja możliwa do dnia 19 września 2014r. / Free of charge cancellation until 19th of Sept 2014.
Ceny wymienione powyżej i allotment są ważne do dnia 3 września 2014r. / The above rates and room allotment are
valid until 3rd of September 2014.

