REGULAMIN REZERWACJI POKOI W PNIEC
Zapewniając komfort pobytu naszym Gościom oraz sprawną obsługę przy zameldowaniu prosimy o
wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem Rezerwacji.
ZASADY REZERWACJI

1. Pokoje gościnne w Parku Nauki i Ewolucji można zarezerwować w następujący sposób:
* kontakt telefoniczny: (+48) 774 654 816 lub 506 966 789
* mailowy: noclegi@juraparkkrasiejow.pl
* online www.juraparkkrasiejow.pl
2. Przyjęta rezerwacja jest niepotwierdzona. Warunkiem ostatecznego potwierdzenia rezerwacji
jest wpłata zadatku 30% wartości zamówionych usług w ciągu 3 dni od dnia złożenia
rezerwacji (jednak nie później niż 30 dni przed planowanym przyjazdem) na podany numer
rachunku bankowego:
DLF INVEST SP. Z O.O.
Bałtów 7, 27-423 Bałtów
Nr konta: 89 1240 4416 1111 0010 8622 2175
W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin pobytu.
Płatność pozostałej części opłaty za pobyt, Goście dokonują bezpośrednio w dniu przyjazdu
w recepcji.

3. Brak wpłaty zadatku w określonym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
4. Zadatek za rezerwacje jest bezzwrotny.
5. Usługodawca ma prawo do odmówienia wynajmu pokoju osobie, która rażąco narusza jego
Regulamin.
6. Potwierdzona rezerwacja i następnie niewykorzystany w całości pobyt zgodnie z rezerwacją
na skutek wcześniejszego opuszczenia pokoju (bez względu na przyczynę) obciąża Gościa
w 100 % wartości usługi noclegowej w/g pierwotnie zarezerwowanego i potwierdzonego
terminu i okresu pobytu.
7. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika
to z rezerwacji nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
INFORMACJE DODATKOWE

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 10:00.
2. W cenę pokoju wliczony jest parking.
3. Recepcja czynna jest
wg godzin pracy podanych na stronach internetowych
www.juraparkkarsiejow.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (+48) 774 654 816 lub
506 966 789
4. Każdy Gość otrzymuje potwierdzenie pobytu.

5. Potwierdzenie to ważne jest przez cały czas mieszkania w pokoju i po zakupie jednorazowego
biletu kompleksowego upoważnia do bezpłatnego wejścia na atrakcje w pozostałe dni pobytu.
6. Na terenie Kompleksu istnieje możliwość wykupienia śniadań. Cena zestawu 25 zł/os dorosła,
20 zł/dziecko 3-12 lat.

Życzymy miłego pobytu
Zespół JuraPark Krasiejów

