Φόρμα Κράτησης Διαμονής για το ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ο.Λ.Μ.Ε 25-28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
Παρακαλούμε η Φόρμα Κράτησης να σταλεί στο παρακάτω email ή fax:
Email: reservations@divanicaravel.gr – Fax: 210 7253750
Για την επιβεβαίωση της κράτησής σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία στην παρακάτω φόρμα και στείλτε την υπογεγραμμένη. Για
την ορθή κράτηση των δωματίων σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε στείλει την φόρμα κράτησης στο fax 210-7253750 ή στο email
reservations@divanicaravel.gr έως 25 Μαϊου 2011 . Μετά από αυτήν την ημερομηνία οι κρατήσεις σας θα επιβεβαιώνονται βάσει
διαθεσιμότητας του ξενοδοχείου.
Επώνυμο:

Όνομα:

Διεύθυνση:
Τηλ:

Email ή Fax:

Για κρατήσεις κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της ΟΛΜΕ ισχύει η παρακάτω ειδική τιμή:
Μονόκλινο Superior δωμάτιο
Δίκλινο Superior δωμάτιο

100,00 €
110,00 €

Οι παραπάνω τιμές δωματίων περιλαμβάνουν πρωινό σε Αμερικάνικό μπουφέ και φόρους (7.033%). Στην περίπτωση αλλαγής των φόρων οι
τιμές θα αναπροσαρμοστούν αυτόματα.
Τύπος Δωματίων (παρακαλούμε επιλέξτε ανάλογα με την επιθυμία σας, μαρκάροντας το αντίστοιχο κουτί):
Superior Δίκλινο:
Ημερομηνία Αναχώρησης
(Μέρα/Μήνας/Έτος):

Superior Μονόκλινο:
Ημερομηνία Άφιξης
(Μέρα/Μήνας/Έτος):

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΙΑΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ έως 25 Μαϊου 2011 η οποία δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης.
Κάθε ακύρωση 48 ώρες πριν την άφιξη ή μη άφιξης την αναμενόμενη ημέρα ή πρόωρη αναχώρηση (early check out), θα επιφέρει ακυρωτικά
για το σύνολο της αναμενόμενης διαμονής. Η προκαταβολή μπορεί να δοθεί με χρεωση πιστωτικής κάρτας ή κατάθεσης ως κάτωθι:

Απαραιτήτως αποστείλατε συνημμένα καθαρό αντίγραφο και των δύο όψεων της πιστωτικής σας κάρτας σε περίπτωση
χρέωσής της.
Αριθμός Πιστωτικής Κάρτας:
Τύπος Πιστωτικής Κάρτας:
(Επιλέξτε)

VISA
MasterCard
AMEX

Άλλη (παρακαλώ
αναφέρετε τύπο κάρτας):

Ημερ/νία Λήξης
(Μήνας/Έτος):

Όνομα καρτούχου:
Υπογραφή καρτούχου:

Ημερ/νία
υπογραφής:

Εναλλακτικά: Αποστείλετε το αντίστοιχο ποσό μιας διανυκτέρευσης ως προκαταβολή και εγγύηση της κράτησης σας με έμβασμα
(αναφέροντας στην αιτιολογία το όνομα του διαμένοντα) σε έναν εκ των 2 τραπεζικό λογαριασμό :
1. EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ / EFG Eurobank Ergasias
Δικαιούχος
:
Ξενοδοχεία Κάραβελ Α.Ε.
Αριθμός Λογαριασμού
:
0026-0025-43-0200959918
IBAN
:
GR67 0260 0250 0004 3020 0959 918
SWIFT CODE (BIC)
:
EFGBGRAA
2. ΠΙΣΤΕΩΣ / Alpha Bank of Greece
Δικαιούχος
:
Ξενοδοχεία Κάραβελ Α.Ε.
Αριθμός Λογαριασμού
:
101-00-2320-000625
IBAN
:
GR65 0140 1010 1010 0232 0000 625
SWIFT CODE (BIC)
:
CRBAGRAAXXX
Σε περίπτωση εμβάσματος, είναι υποχρεωτικό να σταλεί αντίγραφο του καταθετηρίου μαζί με την Φόρμα Κράτησης στο fax 210 7253750
Σας ευχαριστούμε και αναμένουμε να σας φιλοξενήσουμε στο “Divani Caravel Hotel"
Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα Τηλ. 2107207000, Fax: 2107253750, email: reservations@divanicaravel.gr
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