
Rezervačný formulár
Kód rezervácie: Bhakti Marga
Rezervačný email: rezervacia@hotelsaffron.sk

Rezervácie prosíme zaslať do 15.decembra 2016 Hotelu Saffron na emailovú adresu rezervacia@hotelsaffron.sk. 
Rezervácia je možná aj telefonicky na telefónnom čísle +421 2 212 99 301. 
Rezervácia ubytovania Vám bude potvrdená priamo zo strany hotela.
V prípade zrušenia rezervácie prosím kontaktujte Hotel Saffron. Po uhradení je platba za ubytovanie nevratná.

Priezvisko: Meno:

Adresa a krajina:

Tel: E-Mail: Meno osoby na 2.lôžku:
+

Dátum príchodu (DD.MM.RRRR): Dátum odchodu (DD.MM.RRRR):

Počet rezervovaných izieb

Jednolôžková izba €    59.00

Dvojlôžková izba (spojené postele) €    69.00

Dvojlôžková izba (oddelené postele) €    69.00

Dvojlôžková DeLux izba €    79.00

Apartmán €  125.00

Rodinná izba (2 spojené izby pre 4 osoby) €  138.00

- Uvedené ceny sú za izbu na 1 noc a zahŕňajú bufetové raňajky, fitness a saunu, pripojenie na wifi.
- Ceny nezahŕňajú ubytovací poplatok 1,65€/osoba/noc.
- Cena parkovného je 6€/deň (hradí sa na mieste v hotovosti alebou kartou).
- Rezervácie po 15.decembri 2016 sa budú potvrdzovať na základe dostupnosti voľných izieb.
- Rezervácia je platná po potvrdení zo strany hotela a po zaplatení 100% zálohy za ubytovanie.
- Z kapacitných dôvodov budú účastníci podujatia ubytovaní v čase 14:00-17:00. Počas čakania je možné využiť 
bezplatnú úschovňu batožiny. 
- Storno poplatky: zálohová platba je nevratná.
- Platba je možná kreditnou kartou alebo prevodom. V prípade ťažkostí s platbou nás prosím kontaktujte na adrese 
rezervacia@hotelsaffron.sk alebo telefonicky +421 2 212 99 301. 

Po obdržaní rezervácie Vám bude z karty stiahnutá záloha vo výške 100% ceny rezervácie.

Číslo kreditnej karty: Dátum expirácie (MM.RRRR):

Svojim podpisom potvrdzujem, že som majiteľom vyššie uvedenej kreditnej karty. Zároveň súhlasím s realizáciou 
zálohovej platby vo výške 100% za ubytovanie v Hoteli Saffron, ktorá je pri zrušení rezervácie alebo pri nevyužití 
rezervovaných ubytovacích kapacít nevratná.

Podpis: Dátum (DD.MM.RRRR):

Poznámka

Podpis: Dátum (DD.MM.RRRR):

HOTEL SAFFRON Website: www.  hotelsaffron.sk
Radlinského 27 Tel:  +421 2 212 99301
811 07 Bratislava E-Mail: rezervacia@hotelsaffron.skSlovakia
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