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Nordre Ekre Gardshotell
Adresa: Heidalsvegen 1265, 2677 Heidal,
Norsko
Telefon: +47 481 20 866
GPS souřadnice: N 061° 43.909, E 09° 22.162

CENA
1 pokoj 7 039 Kč
DPH ve výši 12 % 845 Kč

Cena
(za 5 hostů)

přibližně 7 884 Kč
NOK 3 180

Uvedená celková cena představuje částku, kterou zaplatíte ubytování.
Booking.com nikdy nepožaduje od hostů žádné rezervační, administrační ani jiné poplatky.
Je možné, že Vám vydavatel karty bude účtovat poplatek za platbu v jiné měně, než je měna účtu.

Informace o platbě
Všechny platby zpracovává ubytování Nordre Ekre Gardshotell
Toto ubytování přijímá následující způsoby platby: American Express, Visa, Mastercard, Maestro, BankAxept

Měna a směnný kurz
Za ubytování Nordre Ekre Gardshotell zaplatíte NOK v souladu se směnným kurzem, který je platný v den platby. 
Částka zobrazena v CZK je pouze předběžná cena vycházející z dnešního směnného kurzu pro NOK.

Dodatečné informace
Upozorňujeme, že doplňkové služby (např. za přistýlku) nejsou zahrnuty v ceně.
V případě zrušení rezervace Vám mohou být ubytováním naúčtovány relevantní daně.
Pokud se nedostavíte k pobytu a rezervaci předem nezrušíte, ubytování má právo Vám účtovat plnou cenu rezervace. 
Nezapomeňte si přečíst sekci Důležité informace níže, protože může obsahovat důležité podrobnosti, které zde nejsou uvedeny.

Chcete se o platbě dozvědět více?
V sekci Často kladené otázky naleznete informace o tom, jak a kdy platba probíhá.

Rodinný pokoj 
Jméno hosta: Matous Havranek 
Počet hostů: 5 dospělých 
Stravování: 
Konečná cena zahrnuje snídani 

Vlastní koupelna • Vana nebo sprcha • Ručníky • Zásuvka u postele • Psací stůl • Soukromý vchod •
Topení • Fén • Vyšší patra jsou dostupná pouze po schodech • Toaletní papír

Velikost postele: 4 lůžka na patrové posteli (různá velikost), 1 velká manželská postel (šířka 151–180
cm).

Platba předem :  
Platba předem není vyžadována.

Poplatek za zrušení rezervace:  
do 20. června 2020 23�59 [CEST] : NOK 0
od 21. června 2020 0�00 [CEST] : NOK 3 180 - 
Termín Vašeho pobytu nelze změnit.

Potvzení rezervace
ČÍSLO REZERVACE: 3938.681.390 

KÓD PIN: 0699
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 Důležité informace
Lunch and dinner must be booked in advance. Please note that
dinner is served at 19�30. 

Please inform Nordre Ekre Gardshotell in advance if you have
any food allergies or special diet requests.
Informujte prosím Nordre Ekre Gardshotell o svém
předpokládaném čase příjezdu předem. Tuto informaci můžete
napsat do políčka pro zvláštní požadavky při rezervaci nebo se
obraťte přímo na ubytování. Kontaktní údaje jsou uvedeny v
potvrzení rezervace.

 Podmínky
Parkování
Veřejné parkování je možné zdarma v areálu hotelu
(rezervace není nutná).

Internet
Bezdrátové internetové připojení je dostupné v celém hotelu
zdarma.
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 Zvláštní požadavky
“Approximate time of arrival: between 21�00 and 22�00”

냱 Rezervaci si můžete kdykoliv prohlédnout, změnit nebo
zrušit prostřednictvím: your.booking.com

Pokud máte jakékoliv otázky týkající se ubytování, můžete se
obrátit na Nordre Ekre Gardshotell přímo: +47 481 20 866

Nebo nás kontaktujte telefonicky. K dispozici jsme 24 hodin
denně:
Místní telefonní číslo: 239018307 
Ze zahraničí nebo z Norska: +420 239018307
Vaše bezpečnost je Naší prioritou. V případě nouze během
dovolené volejte na číslo 112, kde se můžete spojit s policií,
hasiči nebo záchrannou lékařskou službou. Toto číslo funguje ve
většině evropských zemí a volání na něj je zdarma.


