CLIMS
БЕЛГИЯ, БРЮКСЕЛ 2017
ИНДИВИДУАЛНИ РЕЗЕРВАЦИИ
ХОТЕЛ “IBIS BRUSSEL CENTRUM SAINTE CATHERINE”
Стаи и конферентни зали:
 3-звезден хотел;
 236 стандартни стаи (за пушачи и непушачи);
 всички стаи са реновирани през 2014–2015 г.;
 безплатен wi-fi, наличен във всички стаи и обществени места в хотела;
 бар – отворен 24 часа;
 рецепция;
 пералня;
 2 модерни конферентни зали с дневна светлина;
 гъвкави възможности за кетъринг;
 обществен паркинг от другата страна на улицата (P58);
 10 минути разходка от автобусна спирка;
 2 минути разходка от най-близката метростанция;
 5 минути разходка от центъра на града;
 На всеки 20 минути има директен влак от и до летището в Брюксел.

Вид стая
Стандартна стая

Единична стая
99.00 евро/ нощувка
109.00 евро/ нощувка

Двойна стая
114.00 евро/ нощувка
124.00 евро/ нощувка

 Цената включва студена и тошпла закуска на блок маса.
 Цената не включва туристическата такса от 4.75 евро/ нощувка/ стая.
Всички стаи са по запитване в зависимост от наличностите. Цените могат да
варират в зависимост от период, наличности и др.
Изисква се кредитна карта по резервацията.

Адрес:
Rue Joseph Plateau N°2
1000 BRUSSELS
BELGIUM
Забележка: Цените не са по социална програма и не включват
организиране на пътуването, осигуряване на самолетни билети и културна
програма.

Дължими неустойки за анулации на резервации съгласно Правилника
на CLIMS:
„В случай на анулиране на престой за почивка, ще бъдат наложени
следните неустойки:
- до 30 дни преди пристигането – няма неустойка;
- от 29-ия до 1-ия ден преди пристигането - неустойката е в размер на 30%
от стойността на резервацията;
- В случай на неявяване – неустойката е в размер на 100% от стойността на
резервацията.
Тези неустойки ще се прилагат за всички случаи на анулации, с
изключение на:
- смърт на заявителя на резервацията, на негов/а съпруг/а, дете или
родител;
- престой в болнично заведение (удостоверява се с документ, издаден от
болничните власти) на заявителя на резервацията, на негов/а съпруг/а или
дете;
- Военна дислокация.”

