ΑΙΣΗΗ ΚΡΑΣΗΗ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ
ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 17 - 19 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012
Πποσωπικέρ Πληπουοπίερ (στην πεπίπτωση κπάτησηρ για μαθητέρ τα στοισεία θα ππέπει να είναι τος γονέα)
Όνομα: (Κορ , Κα)

Επάγγελμα:

Διεύθςνζη:

Φώπα:

Τασ. Κώδικαρ :

Τηλ.:

Απιμθμόρ Διαβαηηπίος: ………………………………………………………………………………..Υπηκοόηηηα:……………………………………………………………………………
Email:

Φάξ:

Πληπουοπίερ Κπάτησηρ (Check-in μεηά ηιρ 14.00, Check out ζηιρ 12.00 ηο μεζημέπι)
Ημεπομηνία Άθιξηρ

Ονόμαηα αςηών πος θα διαμένοςν ζηο δωμάηιο/διαμέπιζμα

Ημεπομηνία Γέννηζηρ:

Ημεπομηνία Ανασώπηζηρ

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

Τύπορ Δωμαηίος:
Διαμεπίζμαηα
Ελάσιζηη διαμονή 2 βπάδια
(πεπιοπιζμένορ απιθμόρ)
( €10 ηο άηομο για ππόγεςμα

Μονόκλινο €80.00
Δίκλινο
€100.00
Τπίκλινο €129.00
2 άηομα €70.00
4 άηομα €80.00
6 άηομα €90.00

Ειδικέρ Παπακλήζειρ
FOR THE HOTEL
 Παηδηά ειηθίαο 6 ή πην θάηω ζην ίδην δωκάηην κε ηνπο γνλείο κέλνπλ δωξεάλ
 1 παηδί ειηθίαο κεηαμύ 6-12 εηώλ ζην ίδην δωκάηην κε ηνπο γνλείο 30 επξώ ην βξάδπ ρξέωζε
 1 παηδί ειηθίαο άλω ηωλ 12 εηώλ ζην ίδην δωκάηην κε ηνπο γνλείο ζα ρξεωζεί ηξίθιηλν, λννπκέλνπ όηη ππάξρεη
Παξαθαιώ ζεκεηώζηε όηη ζε «deluxe room» δελ κπνξνύλ λα κείλνπλ πεξηζζόηεξα από 3 άηνκα. Γηα νηθνγέλεηεο κε 2 παηδηά θάηω ηωλ 12 εηώλ ζα
πξέπεη λα πάξνπλ «junior suite» κε ρξέωζε €60 ην βξάδπ επηπιένλ. Γηα νηθνγέλεηεο κε 2 παηδηά άλω ηωλ 12 εηώλ ζα πξέπεη λα δεηήζνπλ δηαδνρηθά
δωκάηηα ή λα ελνηθηάζνπλ δηακέξηζκα .
Όια ηα είδε δωκαηίωλ είλαη πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ γηα απηό ζα ηεξείηαη ζεηξά κε βάζε ηελ εκεξνκελία δήηεζεο.

Γιατπουικέρ Απαιτήσειρ

Παπακαλώ αναθέπεηε οποιεζδήποηε διαηποθικέρ απαιηήζειρ:

Πληπουοπίερ Πιστωτικήρ Κάπταρ
Είδορ Πιζηωηικήρ Κάπηαρ:
(VISA, MasterCard,
American Express)
Απιθμόρ Πιζηωηικήρ Κάπηαρ:
Ημεπομηνία λήξηρ:
‘Ολερ οι κπαηήζειρ ππέπει να ζηαλούν ππιν ηην 31η Ιανοςαπίος , 2012. Μεηά ηο πέπαρ ηηρ ημεπομηνίαρ δε μποπούμε να εγγςηθούμε ηην ειδική ηιμή για ηο
ζςνέδπιο. Η ειδική ηιμή ιζσύει 3 ημέπερ ππιν ηο Σςνέδπιο και 3 ημέπερ μεηά.
Καηά ηην άθιξή ζαρ η πιζηωηική ζαρ κάπηα θα ππέπει να εγκπιθεί για ηςσόν σπεώζειρ με ηο ποζό ηων 50.00 Εςπώ ηο βπάδς.
Αν η κπάηηζη ακςπωθεί γπαπηώρ 7 ημέπερ ππιν ηην άθιξη, δεν θα ςπάπξοςν ακςπωηικά, διαθοπεηικά ηα ακςπωηικά θα ιζούνηαι με ηο ποζό ηηρ μίαρ
διανςκηέπεςζηρ. Σε πεπίπηωζη πος η κπάηηζη έσει γίνει, αλλά ο πελάηηρ δεν έσει εμθανιζηεί και πάλι θα ςπάπξοςν ακςπωηικά πος θα ιζούνηαι με μία
διανςκηέπεςζη.
Υπογπαθή

Ημεπομηνία

---------------------------------------------

--------------------------------------------------------

InterContinental Aphrodite Hills Resort Hotel, 1 Aphrodite Ave, Kouklia 8509
PO Box 64118, 8072 Paphos, Cyprus
Παπακαλώ όπωρ στείλετε την αίτηση αςτή με υαξ: στο +357 26 829 690
Ή με email στο ic.reservations@aphroditehills.com

