
„Gala LOTTO Night of the Year” 14-15/11/2015 
Rezerwacja indywidualna / Individual Reservation 

Radisson Blu Centrum Hotel 

Grzybowska 24 

PL-00 132 Warsaw, Poland 

Tel: +48 22 321 88 88 

Fax: +48 22 321 88 89 

Info.warsaw@radissonblu.com 
 

radissonblu.com 

 

 

 

 

Toll-free reservations Poland: 00 800 353 1265 
 

PHD Polska Sp. z o.o., ul. Bagno 2/184, 00-112 Warszawa, 

NIP: 525-21-40-341, 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, Numer KRS: 0000132036, Wysokość kapitału zakładowego: 30 000 000,00 zł 

 

 

 

Proszę przesłać formularz bezpośrednio do / Please send the form directly to: 

Radisson Blu Centrum Hotel 

Fax +48 22 320 17 54 

e-mail: reservations.warsaw@radissonblu.com   

 

Rezerwacje będą potwierdzane na zasadzie dostępności pokoi. / Reservations will be confirmed upon availability. 

 

Proszę o dokonanie nastepującej rezerwacji / Please make the following hotel reservation: 

 

* Nazwisko gościa /  

Guest name: 

 

* Data przyjazdu /  

Arrival date: 

 

* Data wyjazdu /  

Departure date: 

 

* Typ pokoju / 

Room type: 

 Superior -  1-os. / Single  Superior – 2-os. / Double  Superior – 2-os. twin / Twin 

 niepalący /  

non-smoking 

 palący / 

smoking 

 niepalący /  

non-smoking 

 palący / 

smoking 

 niepalący /  

non-smoking 

 palący / 

smoking 

** Cena pokoju / 

Room rate: 
245,00 PLN 265,00 PLN 265,00 PLN 

Cena za pokój, za noc, śniadanie wliczone, nie zawiera podatku VAT (8%) /  

The rate given is quoted per room, per night, exclusive of 8% VAT, inclusive of breakfast 

* Telefon /  

Phone number: 

 Faks /  

Fax: 

 

* E-mail:  

Uwagi  / 

Comments: 

 

Płatność / Payment: Karta kredytowa lub gotówka / Credit Card or Cash 

Warunki gwarancji / Guarantee conditions: 

*Typ i nr karty kredytowej /  

Credit card type and number: 

Numer karty kredytowej wraz z datą ważności należy podać telefonicznie ze względów bezpieczeństwa  

min. 14 dni przed przyjazdem***. 

The credit card number and expiry date should be given by phone due to security reasons  

no later than 14 days prior to arrival***. 

Prosimy o kontakt z hotelem pod nr tel.  / Please contact the Hotel at +48 22 321 88 88. 

* Data ważności /  

Expiry date: 

Rezerwacja zostanie anulowana w przypadku nie podania danych karty do gwarancji w w/w terminie***. 

The reservation will be cancelled in case no credit card provided before the above mentioned deadline***. 

 

 

Warunki anulacji /  

Cancellation terms: 

Bezkosztowa anulacja jest możliwa na 14 dni przed przyjazdem (do godziny 16:00). 

Niewykorzystanie rezerwacji i brak anulacji w/w terminie spowoduje obciążenie karty kredytowej 

kosztem wszystkich zamówionych noclegów. / Guaranteed reservations may be cancelled up to 14 

days prior to arrival (up to 4pm). A charge, equal to cost of all ordered nights, will apply in the event of 

non-arrival or late cancellation. 

Godzina zameldowania / 

Check-in time: 
15:00 

Godzina wymeldowania /  

Check-out time: 
12:00  

 

* pola obowiązkowe / obligatory fields 

 

** Ceny podane w EUR, są przeliczane na PLN według średniego kursu NBP z dnia przyjazdu gościa. / The rates quoted in EURO are converted 

into PLN according to NBP exchange rate on the day of arrival. 
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