
Wypełniony formularz prosimy przesłać na walterhotel@gmail.com. Rezerwacja jest dokonana jedynie po potwierdzeniu przez 
hotel / Please email this form to walterhotel@gmail.com. Reservation is considered booked only after confirmation by the hotel.  

OŚRODEK 

REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWY 
87-100 TORUŃ 

ul. Droga Starotoruńska 5a 
tel.654-25-62 
fax.654-25-83 

mail: walterhotel@gmail.com 
www.hotel-walter.pl 

 
FORMULARZ REZERWACJI  /  RESERVATION FORM 

 
 
 

 

Imię i Nazwisko/Name and Surname Narodowość/Nationality 
Dane kontaktowe/ 
Contact details 

e-mail  

Telefon/phone number   

Ilość dób hotelowych / Number of nights  

Data przyjazdu/  
Arrival date 

 Data wyjazdu/ 
Departure date 

 

 
Wybór rezerwacji oznaczyć znakiem x / Select your reservation and mark with x 
Rodzaj pokoju */  Room type*  Cena za dobę/ 

price per night  

Pokój jednoosobowy / single room  160pln/40€  
Pokój dwuosobowy, 2 oddzielne łóżka / twin room, 2 single beds 200pln/50€  
Apartament medium dla jednej osoby/Apartment medium for single use 200pln/50€  
Apartament medium dla dwóch osób/Apartment medium for two 240pln/60€  
Apartament Large dla jednej osoby/Apartment Large for single use 240pln/60€  
Apartament Large dla dwóch osób/Apartment Large for two 280pln/70€  
Rezerwacja pokoju w przypadku niedostępności apartamentu w wybranej 
opcji dla jednej lub dwóch osób/ Room reservation in case selected apartment is 
not available 

160pln/40€ 
lub/or 

200pln/50€ 

 

*Cena zawiera śniadanie a także transfer na miejsce konferencji oraz powrót do hotelu w godzinach ustalonych z 
organizatorem/ 
The price rate includes breakfast and transfer to and from the venue at fixed time agreed with the organizing committee  
 
Uwagi gościa / Special requests 
 
 
 
 
Płatność w dniu przyjazdu kartą lub gotówką (pln/€). Przedpłata przelewem możliwa jest na specjalne 
życzenie, jednak nie później niż na tydzień przed planowanym przyjazdem. 
Payment upon arrival by Card or Cash (pln/€). Prepayment via bank transfer is possible upon earlier request but no 
later than a week before arrival.  
 
 

……………………………………….. 
Data i Podpis / Date and Signature 
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