
  
Szállásfoglaló űrlap – SCIENCE HOTEL 

(6722 Szeged, Petőfi sgt. 17.) 

Kérjük, hogy a kitöltött űrlapot az alábbi email címre küldje vissza: sales@sciencehotel.hu  

Szállásfoglalás minden esetben egyénileg lehetséges. 

A speciális árú szobák eléréséhez e-mailje tárgymezőjében használja a “FOGORVOS23” promóciós 

kódot!  

 

FOGLALÁSI ADATOK: 

Érkezés dátuma:      

Távozás dátuma:     

Felnőttek száma:     

Gyerekek száma:     

Szállóvendégek neve:            

               

E-mail cím:      Telefonszám:      

 

Választott szoba (kérjük aláhúzással jelölje): 

• standard egyágyas szoba 1 fő részére: 36 990 Ft 

• standard kétágyas szoba 1 fő részére: 38 900 Ft 

• standard kétágyas szoba 2 fő részére: 45 900 Ft 

• superior kétágyas szoba 1 fő részére: 46 400 Ft 

• superior kétágyas szoba 2 fő részére: 50 900 Ft 

• superior kingsize szoba 1 fő részére: 53 390 Ft 

• superior kingsize szoba 2 fő részére: 57 990 Ft 

A fenti szobaár 1 éjszakára vonatkozik. Az ár svédasztalos reggelit, az ÁFA-t és az IFA-t tartalmazza. Magába 

foglalja továbbá: mobildokkoló minden szobában; igény szerint kedvezményes belépőjegyek (Vadaspark, 

Napfényfürdő); ingyenes WIFI használat. 

Ezen felüli extra szolgáltatások (pl. parkolás, minibár fogyasztás) Ön által, távozáskor a helyszínen fizetendő.

 

Számlázási név:             

Ország:      

Irányítószám:      

Város:       

Utca, szám:      

Adószám (ha szükséges):            

 

Parkolás: Kamerával megfigyelt, biztonságos, zárt parkoló: 4 800 Ft/éj/autó. A helyek korlátozott száma 

miatt előfoglalás szükséges. 
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Fizetési feltételek:  

A fent jelzett teljes összeg 100% - a előre átutalással, melyet a következő számlaszámra legyen kedves 

elutalni 2023. április 1 – ig: 

Bank neve: K&H Bank Zrt. 

Számlaszám: 10402805-50526783-82721017 

Kedvezményezett: Hotel Science Kft. 

Megjegyzés: A megjegyzés rovatba, kérem, legyen kedves beírni a nevét és a „FOGORVOS23” kódot. 

Az összeg beérkezte után számlát a hoteltől kapnak. 

 

Lemondási feltételek: 

• A szállás - szolgáltatás kötbérmentes lemondását az érkezés előtti 1. hét 18.00 –ig áll módunkban 

kötbérmentesen elfogadni. 

• 48 órán belüli lemondás, vagy meg nem érkezés esetén a megrendelt szállás-szolgáltatás 100%-a 

kerül kötbérként kiszámlázásra. 

• Lemondást és módosítást kizárólag írásban áll módunkban elfogadni. 


