REGULAMIN REZERWACJI POBYTU
W OŚRODKU EDEN RAJSKIE SPA
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Podmiotem wynajmującym domki i pokoje na pobyty wczasowe jest EDEN S.C. ul. Migdałowa 86, 35-232 Rzeszów.
Niniejsze warunki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją Warunków Rezerwacji i Regulaminem Ośrodka EDEN Rajskie
SPA.
Wstępnej rezerwacji domków można dokonać telefonicznie pod numerem tel.: +48 699 670 150, +48 699 671 000,
+48 699 671 001, +48 13 439 00 00, drogą elektroniczną za pomocą poczty internetowej: edensc@edensc.com.
Rezerwacja domku lub pokoju zostaje potwierdzona po wpłaceniu zaliczki w wysokości 30% od całej kwoty pobytu.
Rozliczenie całkowitych kosztów pobytu następuje w dniu rozpoczęcia pobytu, podczas zameldowania.
W przypadku odmowy recepcjonista może odmówić zameldowania Gościa.
W lipcu i sierpniu rezerwacje na pobyt krótszy niż 7 dni przyjmowane będą dopiero na 7 dni przed planowanym
pobytem. Pierwszeństwo rezerwacji mają Goście korzystający z pakietów Eden Rajskie SPA.
Wpłat należy dokonywać na konto:
EDEN Spółka Cywilna
ul. Migdałowa 86, 35-232 Rzeszów
NIP: 966-13-09-006

Nr rachunku bankowego:
27 1090 2590 0000 0001 4487 4249
Przy zakwaterowaniu większym niż ilość miejsc noclegowych w domku za każdą dodatkową osobę należy wnieść
opłatę w kwocie 40.00 zł.
W domkach istnieje możliwość pobytu z pupilem. Opłata za psa lub kota wynosi 15 zł/doba (nie dotyczy
pensjonatu).
Opłata za wypożyczenie ręcznika: 7 zł (dotyczy domków).
6. W tytule przelewu prosimy o podanie informacji:
- treść obowiązkowa : zaliczka
- termin rezerwacji
- imię i nazwisko osoby na którą została dokonana rezerwacja wstępna
7. Po dokonaniu wpłaty zaliczki EDEN S.C. wystawi wpłacającemu paragon lub fakturę zaliczkową, która zostanie
rozliczona przy dokonywaniu płatności za cały okres pobytu. Jeśli odbiorcą faktury ma być inna osoba (lub firma),
niż wpłacająca zadatek, prosimy o podanie tej informacji w treści przelewu.
8. Płatność za pobyt jest płatnością za usługę noclegową.
9. W przypadku rezerwacji dokonywanych w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym przyjazdem rezerwujący
zobowiązany jest do przysłania potwierdzenia wpłaty na e-mail: edensc@edensc.com w celu weryfikacji w dziale
księgowości.
10. Rezerwacja ważna jest do godziny 16:00 pierwszego dnia planowanego pobytu. W przypadku późniejszego
przyjazdu prosimy o poinformowanie o tym fakcie do godz. 10:00.
11. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00, a kończy się o godzinie 10:00 następnego dnia.
12. W przypadku rezygnacji zgłoszonej na mniej niż 1 miesiąc przed planowanym pobytem, zaliczka nie jest
zwracana. W przypadku skrócenia pobytu zaliczka za niewykorzystane dni nie podlega zwrotowi.
13. Niniejsze warunki stanowią integralną część Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego EDEN Rajskie SPA,
opublikowane są na terenie Ośrodka Wypoczynkowego EDEN oraz na stronie internetowej Ośrodka.
14. EDEN S.C. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków, przy czym nowe postanowienia nie obowiązują
osób rezerwujących, które dokonały rezerwacji przed wprowadzeniem zmian.
15. Niniejsze warunki rezerwacji wchodzą w życie z dniem 1.01.2021 r.
*Ceny nie zawierają opłat klimatycznych ustalanych przez Gminę Solina. Opłata klimatyczna płatna tylko w
gotówce.
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2015/4141/akt.pdf
*Wszystkie podane ceny są cenami brutto, z uwzględnieniem podatku VAT.
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