Bu rezervasyonun ödemesi yapıldı
13 Eyl 2017 tarihinde Visa ile toplam € 58.88

Lütfen bu onayı giriş sırasında resepsiyonda gösterin. Nicea Hotel tesisinde güzel vakit geçirmenizi
umuyoruz!

Rezervasyon onayı
ONAY NUMARASI:

1746.483.761

PIN KODU:

5427

Nicea Hotel
Adres: Atatürk Mah. Sevgi Yolu Cad. No:14 Selçuk, 35920 Selcuk, Türkiye
Telefon: +90 232 892 10 22
GPS koordinatları: N 037° 56.969, E 27° 22.113

CHECK-IN

CHECK-OUT

26

28

EKIM
Perşembe

EKIM
Cumartesi

08:30 - 23:30

08:30 - 10:30

ODA

GECE

1 /2

ÖDEND
İ
FIYAT

yaklaşık

Rs. 4,507

Konaklama birimine gelmezseniz veya iptal ederseniz tesis tarafından
yürürlükteki vergiler yine de tahsil edilebilir.
1 Oda
8 % VAT

€ 54.52
€ 4.36

Double Room with Balcony
Konuk adı: Samuel Bastian / için en fazla 2 kişi.
Öğün Planı: Kahvaltı oda fiyatına dahildir.
Duş • TV • Telefon • Klima • Saç Kurutma Makinesi • Uyandırma Servisi/Çalar Saat • Balkon • Ücretsiz Banyo Malzemeleri •
Tuvalet • Banyo • Ekstra Uzun Yataklar (> 2 metre) • Isıtma • Terlik • Uydu Kanalları • Kablolu Yayın Kanalları • Küvet veya
Duş • Halı Kaplı Zemin • Düz Ekran TV • Manzara • Uyandırma Servisi • Elektrikli Su Isıtıcısı • Sivrisinek teli • Bahçe manzarası
• Havlular • Çarşaf • Üst katlara yalnızca merdivenle erişilebilmektedir • Kıyafet askılığı • Tuvalet kağıdı • Engelsiz duşakabin •
Şişe su • Çöp kutusu • Şampuan • Saç kremi • Banyo sabunu • Priz yatağa yakın • Kuş tüyü içermeyen yastık
Yatak Büyüklüğü: 1 ekstra büyük çift kişilik yatak (En: 181-210 cm)

Önemli Bilgiler

Hotel policies
Guest parking
Free public parking is possible on site (reservation is not needed).
Internet
WiFi is available in all areas and is free of charge.

Check-in sırasında konukların fotoğraflı kimlik belgesi ve kredi kartı
göstermesi gerekmektedir. Özel İsteklerin doluluk durumuna bağlı
olduğunu ve ek ücrete tabi olabileceğini lütfen unutmayın.

Özel İstekler/Notlar
“Approximate time of arrival: between 16:00 and 17:00
This guest is interested in your airport shuttle service and would like to get more information from you.
”
Başka bir özel isteğiniz var mı? Tesise mesaj gönder

Özel talebinizi Nicea Hotel tesisine gönderin
Lütfen taleplerinizi İngilizce veya Türkçe yazınız.

Talebinizi tesisle paylaşacağız ve yanıt alır almaz sizi bilgilendireceğiz. Anında onay için +90 232 892 10 22 numaralı telefondan tesisle doğrudan
iletişime geçebilirsiniz.
Üzgünüz, bir hata oluştu. Talebiniz işleme alınamadı.
Lütfen birkaç dakika sonra tekrar deneyin.
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Rezervasyonunuzu internet üzerinden her zaman görüntülemek,
değiştirmek veya iptal etmek için şu adresi kullanınız:
your.booking.com

€ 58.88 rezervasyon ücretini Visa yoluyla ödediniz.
Rezervasyonunuz onaylandı.

Tesisle ilgili bir sorunuz varsa, Nicea Hotel ile şu numaradan direkt
iletişime geçebilirsiniz: +90 232 892 10 22
Veya bize telefonla günün 24 saati ulaşabilirsiniz:
Yerel numara: 0008 000 016 075
Yurtdışından veya Turkey içinden: +44 20 3320 2609
Güvenliğiniz bizim önceliğimiz. Tatildeyken acil bir durum olması
durumunda polise, itfaiyeye veya acil tıbbi yardım hizmetlerine
ulaşmak için 112'yi arayın. Bu numara çoğu Avrupa ülkesinde
geçerlidir ve ücretsizdir.

Onayınızın bu yazılı kopyası rezervasyonunuzla ilgili en önemli bilgileri içeriyor. Nicea Hotel tesisine vardığınızda check-in için kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen
samuel@bastian.in adresine gönderilen onay e-postasına bakın.
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