Masz pytania?
tel. + 48 533 011 328
rezerwacje@twojajurata.pl

Twoja rezerwacja została potwierdzona!

APARTAMENT ZATOKA SELENA
(APARTAMENTY PIĘCIOPAK)
ADRES
ul. Mestwina 54 m. 9 (Selena)
84-141 Jurata
PROSIMY O KONTAKT PRZED PRZYJAZDEM:

OPIS APARTAMENTU
Samodzielny apartament dla 4 osób o powierzchni 40 m2 z widokiem na zatokę w Juracie. Znajdą w nim
Państwo sypialnię z podwójnym łóżkiem oraz dostawką, salon z rozkładaną podwójną sofą. Kuchnię połączoną
z salonem. Apartament wyposażony jest w markowe sprzęty codziennego użytku. Wykończony przy użyciu wysokiej
jakości naturalnych materiałów. Ogrzewanie elektryczne konwektorowe zapewnia komfortową temperaturę przez cały
rok.
ZWIERZĘTA/PALENIE
Zwierzęta nie są akceptowane w tym apartamencie. Palenie papierosów jest zabronione!
PARKING
Parking jest wliczony w cenę i znajduje się na terenie obiektu (parking strzeżony).
ZAKWATEROWANIE I OPUSZCZENIE LOKALU
Zakwaterowanie jest możliwe w godzinach 16-22 w dniu przyjazdu.
Lokal należy opuścić najpóźniej do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.
W zależności od wykupionych opcji dodatkowych, możliwe jest późniejsze zameldowanie (do godziny 24.00) oraz
późniejsze wymeldowanie (do godziny 12.00).
Lokal wydaje Rezydent. Warunkiem wydania lokalu jest opłacenie całego pobytu oraz wypełnienie i podpisanie karty
meldunkowej. Prosimy o kontakt z opiekunem lokalu (Rezydentem) przed przybyciem, w celu umówienia godziny
zakwaterowania i przekazania kluczy.
PŁATNOŚĆ
Płatność za pobyt należy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu. Jeżeli opłata za pobyt nie została dokonana z góry
(podczas rezerwacji), płatności można dokonać przelewem przed przyjazdem lub kartą kredytową w chwili
zakwaterowania.
Nr rachunku do rozliczeń: PL 68 1750 0012 0000 0000 2789 9668
(Odbiorca przelewu: Goclaw Investments)
(W tytule płatności prosimy podawać numer rezerwacji).
OPŁATA KLIMATYCZNA
Opłata klimatyczna nie jest wliczona w cenę.
Za każdy dzień pobytu w apartamencie pobierana jest opłata miejscowa w wysokości 2,20 PLN / os.
Prosimy o przygotowanie gotówki.
INFORMACJE DODATKOWE
Link do regulaminu (Ogólne Warunki Świadczenia Usług): https://twojajurata.pl/regulamin/
Link do klauzuli RODO: https://twojajurata.pl/ochrona-danych-osobowych/
CENTRUM ZNIŻEK
Możesz korzystać ze zniżek u naszych partnerów. Sprawdź listę partnerów i odbierz swoje rabaty.
Link do kodów rabatowych: https://twojajurata.pl/twoje-kupony/

ŻYCZYMY MIŁEJ PODRÓŻY I UDANEGO W YPOCZYNKU !

