
 

IBIS STYLES WARSZAWA CITY 
 

FORMULARZ REZERWACJI / HOTEL RESERVATION FORM 
KONFERENCJA EURO GEO 2020 04-10.09.2020 

 
Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza faksem +48 224883334  lub przez e-mail: HB0R2-re@accor.com. 

Please kindly send back this application form by fax to +48 224883333 or by e-mail: HB0R2-re1@accor.com. 

Rezerwacje w cenie promocyjnej będą realizowane do wyczerpania istniejącej puli pokoi, jednak nie dłużej niż do 05.06.2020 

Please note that the number of rooms at the promotional rate is limited and available not longer than 5TH of June 2020. 

 

Any queries regarding the booking should be directed to: 

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie rezerwacji prosimy kontaktować się z : 
  
Reservation Department, tel.: +48 22 488 3300,  e-mail: HB0R2-re@accor.com  
 

Date of arrival / Data przyjazdu :          /              / 2020  Date of departure / Data wyjazdu :          /              / 2020 

 
TERM 04-07.09.2020     Type of room / Typ pokoju:  

Single room  
275 PLN  per night, breakfast included 

pokój jednoosobowy   
275  PLN za noc ze śniadaniem 

   Double room (king-size bed)*  
320 PLN per night, breakfast included 

Pokój dwuosobowy TWIN/DBL  
320 PLN za noc ze śniadaniem 

 

  

   

*If twin room with 2 separate beds is required, please contact the Hotel to check availability. 
W razie chęci rezerwacji pokoju z oddzielnymi łóżkami prosimy o kontakt z hotelem w celu sprawdzenia dostępności. 

 
Date of arrival / Data przyjazdu :          /              / 2020  Date of departure / Data wyjazdu :          /              / 2020 

 
TERM 07-10.09.2020      Type of room / Typ pokoju:  

Single room  
410 PLN  per night, breakfast included 

pokój jednoosobowy   
410 PLN za noc ze śniadaniem 

   Double room (king-size bed)*  
455  PLN per night, breakfast included 

Pokój dwuosobowy TWIN/DBL  
455 PLN za noc ze śniadaniem 

 

  

   

Above rates are in PLN for one room and one night. Rates are inclusive of breakfast and VAT (8%). Room rates include free of charge internet access. 

Check in time: from 3.00 p.m., check out time 11.00 a.m.  
Powyższe  ceny podane są za pokój za dobę ze śniadaniem  i zawierają podatek VAT 8%. W ramach rezerwacji jest także bezpłatny dostęp do internetu. 
Doba zaczyna się od 15 :00 i kończy o 11 :00. 
 

Family name / Nazwisko   First name / Imię  

 
Institution / Firma: . 

 
Address / Adres:  

 
Phone / Tel:   Fax :  

 
E- mail:  

 
Form of guarantee / Sposób gwarancji 

Type of credit card / Rodzaj karty kredytowej:   

Number / Numer: 

 

Expiry date / Data ważności:  

 

Card Holder / Posiadacz karty:  

 

 
Please note that hotel will accept the reservation only with a credit card number (or prepayment) as a guarantee. 
Informujemy, że akceptowane będą jedynie rezerwacje zagwarantowane numerem karty kredytowej. 

Reservation can be cancelled without any charge till 04TH OF JUNE 2020. / Bezkosztowa anulacja możliwa jest do 04 CZERWCA 2020 

For any cancellation after JUNE 4TH 2020 guest will be charged for the whole stay.  

Anulacja rezerwacji po 04 CZERWCA 2020  spowoduje obciążenie gościa za cały pobyt. 
 
 
DATE/DATA: _____________________________________ SIGNATURE/PODPIS: _______________________________ 
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