
 
 

 

 

II. Farkas Ferenc Nemzetközi Konferencia 

2020.06.23-25. között, Corso Hotel Pécs**** (PÉCS) 

 

FOGLALÁS ADATAI: 

Vendég(ek) neve(i):  

Telefonszám (mobil):  

E-mail:  

Cím (irányítószám, város, utca): : 

Érkezés dátuma: 

Távozás dátuma: 

Éjszakák száma: 

Szobaigény: 

Egyéb igények/Megjegyzés: 

http://checkin.corsohotel.hu/hu (online bejelentőlapunk kitöltésével egyszerűbb és 

gyorsabb a check-in) 

SZÁLLÁSDÍJAK: 

- Szállás Superior szobában 1 főre büféreggelivel:  22.400,-HUF/éjszaka 

 

- Szállás Superior szobában 1 főre büféreggelivel:  24.900,-HUF/éjszaka 

 

A szállásdíj tartalmazz az Áfa-t (5%) és a büféreggelit, de nem tartalmazza az 

idegenforgalmi adót (400,-HUF/fő/éj). 

A Szálloda nem vállal felelősséget a szobában hagyott értékekért. A szobai széfek 

díjmentesen használhatóak. 

Bejelentkezés: 15 órától, kijelentkezés: 11.00 óráig. 

 

 

http://checkin.corsohotel.hu/hu


 
 

 

 

FIZETÉSI INFORMÁCIÓK: 

1.) HITELKÁRTYA: 

Kártya típusa: 

Kártyaszám:  

Lejárat:  

CVV-kód: 

Kártyabirtokos neve:  

 

Dátum:        Kártyabirtokos aláírása:  

 

2.) ELŐRE TÖRTÉNŐ BANKI ÁTUTALÁSSAL: 

Számlázási (vevő) név: 

Számlázási cím: 

 

Postázási cím (amennyiben eltér a számlázási címtől): 

 

Adószám: 

Átutaláshoz szükséges adatok: 

 

Corso Hotel Pécs Kft. 

Bankszámlaszám: 11731001 23119288 00000000 

IBAN: HU 34 1173 1001 2311 9288 0000 0000 

SWIFT Kód: OTPVHUHB 

Adószám: HU 14219177-2-02 

Bank neve: OTP Bank Nyrt. 

 

Kérjük, hogy átutaláskor a „Megjegyzés”-nél a vendég nevét és foglalási 

számát feltüntetni legyen kedves! 

 



 
 

 

 

FONTOS INFORMÁCIÓK:  

A foglalása abban az esetben garantált, ha hitelkártya számát itt megadja, vagy 

foglalását előre leelőlegezi banki átutalással a foglalás teljes időtartamára. 

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmét, hogy a megrendelt szobát érkezés napján 

18 óráig tartjuk. Amennyiben érkezését későbbi időpontban tervezi, úgy azt 

recepciónk számára (reception@corsohotel.hu; tel.: +36 72 421 900) feltétlenül 

jelezni szíveskedjen, ellenkező esetben a szálloda fenntartja a jogot, hogy a 

szobafoglalást törölje. 

A foglalás lemondását (előlegfizetés hiányában), illetve módosítását kizárólag írásos 

formában áll módunkban elfogadni! 

Előlegfizetést követően lemondást nem áll módunkban elfogadni. Ez esetben a 

kifizetett előleg foglalóként minősül. 

FOGLALÁSÁT az alábbi elérhetőségre kérjük elküldeni: 

E-mail: reception@corsohotel.hu 

Tel.: +36 72 421 900 

www.corsohotel.hu 

Visszaigazolásunkat a foglalást követően legkésőbb 48 órán belül elküldjük Önnek! 

Köszönjük, hogy a Corso Hotel Pécs****-et választotta! Sok szeretettel várjuk 

Önt/Önöket szállodánkban! 

KÉRJÜK, JELEZZE A SZÁLLODA FELÉ, HA NEM KAPTA MEG 

VISSZAIGAZOLÁSÁT! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A megrendelést köszönettel visszaigazolom. Foglalási szám: 

 

 

 

Aláírás a Szolgáltató részéről 

          (p.h.) 

Kelt: Pécs,  

mailto:reception@corsohotel.hu
http://www.corsohotel.hu/

