Szanowni Goście!
Witamy serdecznie w Gorzowie Wielkopolskim.
Dziękujemy za wybór naszego hotelu na miejsce pobytu.
Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby Państwa pobyt należał do udanych!
Niniejszy informator hotelowy zawiera najważniejsze informacje dotyczące hotelu i jego usług.
W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Dyrekcja Hotelu Bulvar ***

INFORMACJE OGÓLNE
RECEPCJA HOTELU (TEL. 500)
Pracownicy recepcji służą Państwu pomocą przez całą dobę w poniższych punktach oraz:
- TAXI
- KWIATY
- BUDZENIE
- SPRZĄTANIE
- ZAMÓWIENIA SPECJALNE
- SPOTKANIA / KONFERENCJE / PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE
DOBA HOTELOWA
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, kończy o godzinie 12:00 następnego dnia.
GOŚCIE SPOZA HOTELU
Wizyty hotelowe gości z zewnątrz obowiązują w godzinach 6:00-22:00.
CISZA NOCNA
Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00-6:00.
DZIECI W HOTELU
Oferujemy łóżeczka dla dzieci bez dodatkowych kosztów po uprzedniej prośbie podczas dokonywania rezerwacji.
ZWIERZĘTA
Zwierzęta są akceptowane na hotelu za dodatkową opłatą.
PARKING
Hotel posiada wewnętrzny strzeżony parking za dodatkową opłatą.
PŁATNOŚĆ
Hotel przyjmuje opłaty gotówkowe, kartą płatniczą i kredytową.
Honorujemy karty: VISA, VISA ELECTRON, ELECTRONIC, MASTERCARD, JCB, MAESTRO, DINERS CLUB.
KSERO
Usługi ksero są dostępne na recepcji hotelowej całodobowo (mogą obowiązywać dodatkowe opłaty).
WALUTA
Przyjmujemy płatności gotówkowe w złotówkach, euro, funtach i dolarach amerykańskich (aktualne średnie kursy walutowe +5% prowizji).
SEJF / DEPOZYT
Na recepcji znajduje się sejf, który oferujemy do wykorzystania dla gości, po uprzednim wypełnieniu druku odnośnie zdawanej do depozytu zawartości.
ROOM SERVICE
Zapewniamy obsługę typu „room service” (mogą obowiązywać dodatkowe opłaty).
MINIBAR
Minibarki znajdują się w pokojach wraz z wykazem asortymentu oraz cennikiem. Kluczyk jest dostępny na recepcji na prośbę gości. Należność można uregulować na recepcji po
skorzystaniu z usługi.
WINDA
Winda jest dostępna na obiekcie hotelowym. Ze względów bezpieczeństwa dzieci do lat 12 mogą jeździć windą wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
INTERNET
Na terenie hotelu dostępne jest WI-FI.
ZESTAW DO PRASOWANIA
Żelazko wraz z deską do prasowania dostępne są na recepcji do użytku gości.

GODZINY OTWARCIA & NR KONTAKTOWE
RESTAURACJA HOTELOWA – tel. 500
•
•
•
•

ŚNIADANIA serwowane są w godzinach 7:00-10:00 w dni powszednie, w godzinach 7:00-11:00 w weekendy.
LUNCH-BOX oferowane są gościom w ramach śniadań, w przypadku wcześniejszych wyjazdów.
Prosimy o poinformowanie o chęci skorzystania z usługi „suchego prowiantu” w dniu poprzedzającym do godz. 22:00.
RESTAURACJA A’LA CARTE czynna jest w godzinach 13:00-22:00.
ROOM SERVICE oferowany jest w godzinach 13:00-22:00.
Dyrekcja Hotelu Bulvar *** zastrzega sobie możliwość zmian godzin otwarcia punktów gastronomicznych.

