
  
 
 
 
 
 

FORMULARZ REZERWACYJNY W B&B HOTEL WROCŁAW CENTRUM 

 

Prosimy o wypełnienie poniższych pozycji: 

Hasło imprezy/wydarzenia:..................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko Gościa/Gości:.................................................................................................................................................. 

Telefon kontaktowy: ............................................................................................................................................................... 

e-mail: ..................................................................................................................................................................................... 

Data przyjazdu:……………………………………………………….............................................................................................................. 

Data wyjazdu:…………………………………………………………………….................................................................................................. 

Ilość pokojów:……………………………………………………………………………......................................................................................... 

Rodzaj pokoju: jednoosobowy/dwuosobowy z osobnymi łóżkami /dwuosobowy z jednym łóżkiem (wybrać odpowiednie) 

Śniadania:  tak/nie ( wybrać odpowiednie) 

Śniadania w formie bufetu podawane są od godziny 6.00 do 10.00 w tygodniu,od 6.30 do 11.00 w weekend.  
Koszt śniadania: 25 zł/osoba/doba 

Parking:  tak/nie* ( wybrać odpowiednie) 

Hotel dysponuje ograniczoną liczbą miejsc parkingowych, w związku z czym ich rezerwacja nie jest możliwa. 
Parking niestrzeżony, monitorowany za pomocą kamer. 
Opłata za parking: 25 zł/ doba/auto 

Płatność:  (wybrać odpowiednie) 

1.  gotówka/karta w trakcie zameldowania  

2. przedpłata przelewem na podstawie faktury proforma (proszę podać dane  do wystawienia proformy): 

Nazwa Firmy: 

Adres: 

NIP: 

Gwarancja rezerwacji : (wybrać odpowiednie) 

1. Rezerwacja gwarantowana do godziny  18.00 
2. Rezerwacja gwarantowana po godzinie 18.00* 

Aby zagwarantować rezerwację po godzinie 18.00 prosimy o podanie: 

Właściciel karty: 

Numer karty kradytowej i data ważności : 

 

 

 



  
 
 
 
 
 

Warunki rezerwacji:  
Rezerwacja jest gwarantowana do godziny 18:00 w dniu przyjazdu.    
Płatność przyjmowana jest przy przyjeździe kartą bądź gotówką.  
Rezerwacja będzie gwarantowana po godzinie 18:00 po otrzymaniu gwarancji karta kredytową   lub przelewu 
bankowego. W celu wystawienia faktury proforma prosimy o przekazanie danych do faktury w treści maila. 
 
 
 
Warunki anulacji:  
Anulacja rezerwacji gwarantowanej musi być dokonana do godziny 18:00 w dniu przyjazdu.  Po godzinie 18:00 
anulacja rezerwacji gwarantowanej nie jest możliwa. 
W  wypadku nieanulowania rezerwacji lub niedojazdu gościa zostanie pobrana opłata No-Show.  
Kolejne zarezerwowane noce zostana anulowane automatycznie.  
Rezerwacje gwarantowane do godziny 18.00, zostaną po tej godzinie anulowane. 
 
 
 
Zameldowanie:  w dniu przyjazdu od 14:00.  
Wymeldowanie: w dniu wyjazdu do 12:00.  
 
 
 
Uwagi/ życzenia specjalne:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Recepcja jest do Panstwa dyspozycji 24 godziny na dobe. 
Z przyjemnością oczekujemy na Państwa przyjazd. 
W razie pytan bardzo prosimy o kontakt 
 
B&B Hotel Wrocław Centrum 
Ul. P. Skargi 24-28, 50-082 Wrocław 
Mail: wroclaw@hotelbb.com 
Tel: 71 324 09 80 
Fax: 71 324 09 81 

mailto:wroclaw@hotelbb.com

