Hotel pro rodiny a mládež ve Vídni, vhodný i pro jednotlivce a
skupiny.
Jedno dvou a vícelůžkové pokoje, všechny se sprchou WC, částečně s balkonem,
uvnitř velmi jednoduše a příjemně zařízený. Při ubytování ve vícelůžkových pokojích
je třeba mít vlastní ručníky. Denní úklid pokojů a příslušenství. Výborné a rychlé
spojení s centrem metrem. Cesta metrem do centra trvá asi 10 min.
Snídaně bufet:
káva, čaj, kakao, mléko, džus, chléb, housky, tousový chléb, elektrický toustovač je
k dispozici, máslo, džem, med, nugeta, porcovaná paštika, pomazánkový sýr.
K dispozici není salám a šunka.
Lze doobjednat dvou nebo tříchodové obědy a večeře a svačinové balíčky
Parkování v tomto obvodu je zdarma.

Budova

Čtyřlůžkový a dvoulůžkový pokoj

Jídelna a letní terasa

Poloha a spojení do centra
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Smluvní partner:
Smluvním partnerem pro Kolpingsfamilie Meidling je objednavatel.
Jestliže objednavatel jedná z pověření školy, svazu nebo nějaké jiné skupiny víc osob,
pak tato ručí solidárně společně s objednavatelem.
Rezervace:
Pro závaznou rezervaci ze strany Kolpingsfamilie Meidling musí došlé potvrzení
rezervace podepsané dojít do data opce k rukám Kolpingsfamilie Meidling.
Minimální údaje: Jméno a adresa objednavatele; Jméno zodpovědného vedoucího
skupiny; Jméno skupiny; Datum příjezdu a odjezdu; Počet hostů (rozděleno dle
pohlaví); Přání ohledně stravování.
Platba zálohy:
Vklady: platba / platby, vyznačené na potvrzení o rezervaci, musejí k datu uvedenému
tamtéž poukázány bez bankovních poplatků na konto ve prospěch Kolpingsfamilie
Meidling.
Potvrzení: obdržená částka platby bude ze strany Kolpingsfamilie Meidling potvrzena
předáním proforma faktury.
Všechny změny oproti datům v potvrzení o rezervaci je potřeba učinit v písemné
formě.
Překročení předběžně objednaného počtu účastníků je možné pouze po písemném
příslibu.
Sazby při stornování:
do 21 dnů před příjezdem:
zdarma
od 20. do 14 dne před příjezdem:
25% fakturované částky
od 14. do 7 dne před příjezdem:
50% fakturované částky
od 6. do 4. dne před příjezdem:
65% fakturované částky
od 3. dne do 1. dne před příjezdem:
85% fakturované částky
v den příjezdu:
100% fakturované částky
Při snížení počtu účastníků jsou účtovány stejné stornovací sazby.
Při stornování si Kolpingsfamilie Meidling po obdržení platby odečte srážku 25,- Euro
jako manipulační poplatek.
Neexistuje žádný vliv na rozdělení pokojů. Přání budou – pokud to bude možné –
zohledněna. Kolpingsfamilie Meidling se zavazuje – bude-li takové přání – ubytovat
muže a ženy z řad účastníků zvlášť.
Aby bylo možné nerušeně provádět práci při úklidu, prosíme nepoužívat pokoje
v době od 9 do 13 hodin. Výjimky jsou možné po dohodě s vedením budovy.
V den příjezdu je možné obsadit pokoje od 13 hodin. V den odjezdu je nutné pokoje
uvolnit do 9 hodin, jinak bude účtována další noc.
Zbývající částku na faktuře je třeba zaplatit do 24 hodin před odjezdem.
Za škody na budovách a inventáři, které byly způsobeny z nedbalosti či úmyslně, ručí
osoba, která škodu způsobila, popř. zákonný zástupce, u skupin objednavatel.
Pro veškeré vzniklé soudní spory platí Vídeň jako sídlo příslušného soudu, stejně jako
dle dohody použití rakouského práva.
Pro všechny proti spotřebiteli, který má v tuzemsku své bydliště, obvyklý pobyt nebo
místo zaměstnání, je dle volby Kolpingsfamilie Meidling příslušný některý ze soudů,
do jehož působnosti spadá spotřebitel místem bydliště, obvyklého pobytu nebo místem
zaměstnání.

