
       VIIIè Congrés SELICUP 

               MALLORCA, 24-26 oct. 2018
 Recinto Pueblo Español, Oficina nº 5

 07014 Palma de Mallorca - Baleares
 +34 - 971 - 22.10.04

 E-mail: esperanza@diplomatic-services.com        FORMULARI RESERVA HOTEL

Per favor, empleni aquest formulari i enviï-ho escanejat a: {esperanza@diplomatic-services.com}

abans del 20 de juliol de 2018 per tal de garantir la seva reserva i les tarifes indicades

Se li enviarà confirmació de la seva reserva d'hotel per correu electrònic

 Nom i cognoms:

 Organització / Institució:

 Adreça:

 Ciutat: Província / Estat: Codi postal:                 País:

 Telèfon: Mòbil:                         Correu-e:
(Per favor, escrigueu amb claredat)

 Comparteix habitació amb:
 (Nom i cognoms)

Participant No Participant = (persona acompanyant)

Si la persona amb qui comparteix requereix una factura separada, per favor feu servir un nou FORMULARI

            PORTBLUE - Hotel CLUB POLLENTIA RESORT
Adreça:  Carretera Alcúdia - Port Pollença, Km. 2

07 400 ALCÚDIA - (MALLORCA)
                  Telèfon:  + 34 971 54 62 00

 Totes les reserves seran confirmades en estricte ordre de recepció d'aquest FORMULARI

 Tipus d'habitació a reservar: Habitació doble Habitació doble d'ús individual

  Categoria MARIS  (Estàndard) (2 pers.) (1 pers.)

  Categoria VILLAGE Classic (Superior) (2 pers.) (1 pers.)

                               Tarifes  per HABITACIÓ i NIT en règ TOT INCLÒS (IVA inclòs)

Categ. MARIS     Categ. VILLAGE Classic

 > Habitació doble  (ocupada por 2 pers.) 170 €uros 188 €uros

 > Habitación doble de uso undividual  (ocupada por 1 pers.) 99 €uros 111 €uros

DATA arribada DATA sortida Total NITS : 

Nº vol arribada Nº vol sortida

HORA arribada HORA sortida

 ATENCIÓ :  
Si desitjeu reservar nitss addicionals, contacteu amb nosaltres i vos proporcionarem la millor tarifa disponible.
La taxa local (ECOTAXA, €1.65 per persona y nit a 30 oct 2017) serà pagada pel client en arribar a l'hotel.
Qualsevol EXTRA aplicable serà pagat pel client al moment d'abandonar l'hotel.

 FACTURA - PROFORMA      Categoria Tarifa Nits

 Hab. Doble.                               (2 pers) règ. TOT INCLÒS €

 Mitja hab. doble (compartida amb un altre part)  règ. TOT INCLÒS €

 Hab. Doble ús individual           (1 persona) règ. TOT INCLÒS €

(*)    TOTAL …………….. €

Pàgina 2
 Mètode de Pagament:



 1) MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA:

 Per favor, transferiu l'import aplicable  abans de l'1 d'octubre de 2018 (comissions a càrrec del pagador):  

 

    Titular compte: VIAJES DIPLOMATIC, S.L. 
     BANC: LA CAIXA
     ADREÇA: c. Fray Junipero Serra 18 
     07014 Palma de Mallorca
     Nº COMPTE: 2100 - 0551 - 59 - 0200276723 
     IBAN: ES25 2100 0551 5902 0027 6723
    SWIFT: CAIXES BB XXX

Si pagueu la vostra reserva d'allotjament mitjançant transferència:

a) Per favor, indiqueu clarament el nom del participant(s) a qui es paga l'allotjament.

b) Comproveu que la comissió va a càrrec del pagador. Diplomatic Services requerirà al client el pagament de

   qualsevol despesa deduïda de la quantitat transferida.

c) Utilitzeu el nº IBAN si la trasferència es fa des d'Europa.

d) Envieu per correu-e una còpia escanejada del rebut de transferència a:
    esperanza@diplomatic-services.com

 2) AMB TARGETA DE CRÈDIT VISA o  MASTER CARD

(NOMÉS acceptem les targetes de crèdit indicades a dalt)

Número targeta :________/________/________/________ Data cad:______/______
(Comproveu que se n'indiquen els 16 dígits)     Mes  /   Any

Nom Titular:         Signatura:

 (*)  L'import total es carregarà a la targeta a partir del 6 d'octubre de 2018

IMPORTANT:
Qualsevol cancel·lació es comunicarà per escrit y es negociaran les millors condicions amb l'Hotel 
Qualsevol cancel·lació rebuda després del 17 d'octubre de 2018 comportarà el càrrec d'UNA NIT 
Cancel·lacions en el dia d'arribada o NO SHOW comportaran el cobrament del 100% del' import de la reserva

(Obligatori)   =  FACTURA / FACTURES

A l'hora d'enviar aquest FORMULARI,proporcioneu-nos, per favor, la informació següent per correu-e :

A) Necessito una FACTURA al MEU NOM (FACTURA PERSONAL)

 Nom i cognoms:
- Domicili
- Nº de passaport ………………………...o DNI …………………………..

B) Necessito una FACTURA PER A LA MEVAI ORGANITZACIÓ / INSTITUCIÓ (indicant el meu nom/cognoms

Adreça completa de la Institució  / Organització (incloent codi postal)
Número d'identificació fiscal de la Institució

La factura / es i càrrecs a la vostra targeta de crèdito (si n'hi ha) els proporcionarà el nostre personal a l'hotel

DATA : SIGNATURA :


