Biuro rezerwacji
BT Gdanka Travel
ul. Droszyńskiego 26/27
80-381 Gdańsk
tel:. +48 58 533 44 54
gdanka@gdankatravel.pl

25. Międzynarodowe Sympozjum o Bursztynie „Nauka i Sztuka”
w dniach 22 – 23.03.2018
towarzyszące
25. Międzynarodowym Targom Bursztynu, Biżuterii i Kamieni
Jubilerskich AMBERIF 2018
w Gdańsku w dniach 21-24.03.2018 r
OFERTA ZAKWATEROWANIA
proponujemy Państwu zakwaterowanie w wybranym hotelu w cenie specjalnej.
Po otrzymaniu wypełnionego druku rezerwacji, lub zamówienia pokoju
standardowym mailem, prześlemy potwierdzenie dokonania rezerwacji miejsca
noclegowego wraz z warunkami realizacji.
Cena zawiera śniadanie i opłatę klimatyczną.
Oferujemy również możliwość zarezerwowania i opłacenia dodatkowych
posiłków, usług transportowych, usług przewodnika i innych świadczeń
pobytowych.

Hotel SMART 2**
nowoczesny, oddany w 2015 roku hotel, położony w popularnej i bardzo dobrze
skomunikowanej dzielnicy Gdańska – Wrzeszczu. Oddalony od terenu
Amberexpo o ok. 4,5 km. Elegancko urządzone pokoje są wyposażone między
innymi w telewizor LCD, radio, bezpłatne WiFi, łazienkę z prysznicem. Na
terenie hotelu: bar przekąskowy, restauracja, biblioteka. W pobliżu hotelu
znajdują się centra handlowe, sklepy. Centrum Gdańska – ok. 5 km.
cena pokoju 1 osobowego – 190 zł/doba
cena pokoju 2 osobowego – 220 zł/doba

REZERWACJA HOTELOWA

25. Międzynarodowe Sympozjum o Bursztynie „Nauka i Sztuka”
w dniach 22 – 23.03.2018
towarzyszące
25. Międzynarodowym Targom Bursztynu, Biżuterii i Kamieni
Jubilerskich AMBERIF 2018
w Gdańsku w dniach 21-24.03.2018 r
Biuro Rezerwacji
BT Gdanka Travel
ul. Droszyńskiego 26/27
80-381 Gdańsk
tel: +48 58 533 44 54
gdanka@gdankatravel.pl

Imię …....................................... Nazwisko …....................................................
Firma …................................................................................................................
Adres …................................................................................................................
tel …................................................., e-mail.........................................................
szczegóły rezerwacji

lp.

Imię i nazwisko

pokój

Termin pobytu
1-os.

2-os.

1.
2.
3.
Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go do naszego biura e-mail:
gdanka@gdankatravel.pl..
1. płatność: 100% wartości zamówienia powinna być przekazana na konto biura Gdanka Travel w
terminie podanym w potwierdzeniu rezerwacji. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje
anulację rezerwacji.
2. warunki anulacji – szczegółowe warunki anulacji zostaną podane w potwierdzeniu rezerwacji.
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT i
upoważniamy BT Gdanka Travel do wystawienia faktury
za zamówione świadczenia
numer NIP …........................
data …..........................podpis …..................................

Pieczątka

