
 
 

 

Warunki rezerwacji pokoi w hotelu REZYDENCJA I 

w kompleksie Nosalowy Dwór Resort&Spa w Zakopanem  

dla uczestników IX Konferencji Woda.Ścieki.Osady. w terminie 12-14 października 2022 r. 

 

 W celu rezerwacji noclegu prosimy o kontakt pod adresem: rezerwacja@nosalowy.pl lub numerem telefonu 

+48 18 202 24 00 oraz podanie hasła: Wodociągi Polskie. 

 Warunkiem potwierdzenia rezerwacji i jednocześnie jej zagwarantowania jest wpłata zadatku w wysokości 

50% wartości pobytu do 7 dni od daty dokonania rezerwacji lub podanie nry karty kredytowej do gwarancji, 

na której zostanie dokonane obciążenie w wysokości 50% wartości pobytu.  

Dla rezerwacji, których przyjazd ma miejsce do 7 dni od daty rezerwacji wymagane jest wpłacenie zadatku w 

terminie 24h. 

(W przypadku chęci otrzymania faktury za usługę, wymagane jest podanie nr NIP na etapie dokonywania 

rezerwacji (przed dokonaniem płatności). Zgodnie z art. 106b ust.5 ustawy o VAT do wystawionego paragonu 

bez nr NIP Klienta nie będzie możliwe wystawienie faktury). 

 W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. 

 Dokonanie wpłaty zadatku i tym samym zagwarantowanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją 

warunków rezerwacji. 

 Oferta jest bezzwrotna. W przypadku anulacji lub niepojawienia się w hotelu wpłacony zadatek nie podlega 

zwrotowi. 

 Wpłata do 100% wartości pobytu jest wymagana w dniu przyjazdu w recepcji hotelu podczas 

zameldowania. Akceptowana jest płatność gotówką lub kartą kredytową. W przypadku skrócenia pobytu 

hotel obciąży Gościa pełną kwotą za rezerwację. 

 Dla uczestników konferencji po podaniu hasła: Wodociągi Polskie, obowiązują poniższe ceny za 1 dobę 

pobytu ze śniadaniem oraz nielimitowanym dostępem do strefy Wellness (basen, siłownia, jacuzzi). 

Rodzaj pokoju 1-osobowy  2-osobowy 

STD , EXE 370,00 zł netto 

399,60 zł brutto 

390,00 zł netto 

421,20 zł brutto 

SUT 790,00 zł netto 

853,20 zł brutto 

830,00 zł netto 

896,40 zł brutto 

 Doba hotelowa: 16.00 – 11.00. Hotel dysponuje przechowalnią bagażu. 

 Istnieje możliwość przedłużenia rezerwacji na okres 14-16 października w podanych powyżej cenach. 
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