
Šis užsakymas buvo apmokėtas
€ 14 naudojant MasterCard, data: 2018 m. lap 25 d.

Parodykite šį užsakymo patvirtinimą įsiregistruodami. Linkime malonios viešnagės
Restas!

Restas
Adresas: Lakštingalų gatvė 10, 87106 Telšiai,
Lietuva
Telefonas: +370 650 24029
GPS koordinatės: N 055° 59.457, E 22° 15.677

KAINA
1 numeris € 14

Kaina
(1 svečiui)

€ 14

Papildoma informacija
Atkreipkite dėmesį, kad priedai (pvz., papildoma lova) į bendrą kainą neįskaičiuoti.
Jei atšauksite, apgyvendinimo įstaiga vis tiek gali taikyti tam tikrus mokesčius.
Jei neatvyksite į apgyvendinimo įstaigą ir iš anksto neatšauksite užsakymo, apgyvendinimo įstaiga turi teisę reikalauti sumokėti visą užsakymo sumą.
Nepamirškite perskaityti toliau pateiktos svarbios informacijos skilties, kurioje gali būti čia nepaminėtos informacijos.

Dvivietis numeris 
Svečio vardas ir pavardė: Andrius Jonas Kulikauskas / daugiausiai 2 asmenims.
Numerio plotas: 15 m²
Maitinimas: Į numerio kainą maitinimas neįskaičiuotas.
Lovos dydis: 2 vienvietės lovos (90-130 cm pločio)

Užsakymo patvirtinimas
UŽSAKYMO PATVIRTINIMO NUMERIS: 1832.516.226
PIN KODAS: 3135

ĮREGISTRAVIMAS

28
LAPKRIČIO MĖN.
trečiadienis

 12:00 - 22:00

IŠREGISTRAVIMAS

29
LAPKRIČIO MĖN.
ketvirtadienis

 10:00 - 12:00

NUMERIAI

1 /
NAKTYS

1

SUMOKĖTA

 Viešbučio nuostatai
Vieta automobiliui

Automobilį galima nemokamai laikyti privačioje aikštelėje viešbučio teritorijoje (reikia rezervuoti).
Internetas

Belaidžiu internetu galima naudotis viešose zonose. Paslauga yra nemokama.

 Ypatingi pageidavimai
“Keliauju verslo reikalais ir galbūt naudosiu įmonės mokėjimo kortelę.
Approximate time of arrival: between 20:00 and 21:00
Prašau, ar galėtumėte mane paimti iš Telšių BP degalinės? Atvažiuosiu iš Rygos Ollex autobusu.”
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냱 Visada galite peržiūrėti, keisti ar atšaukti savo užsakymą
interneto puslapyje: your.booking.com
Dėl visų su apgyvendinimo įstaiga susijusių klausimų, susisiekite su
„Restas“ tiesiogiai: +370 650 24029
Arba susisiekite su mumis - mes dirbame visą parą:
Pagalba anglų kalba: 8800 31672
Pagalba rusų kalba: 8800 31674
Iš užsienio arba iš iš Lietuvos: +44 20 3320 2609
Mums svarbus jūsų saugumas. Ištikus nelaimei kelionės metu,
skambinkite numeriu 112 ir susisieksite su policija, ugniagesiais ar
medicinos pagalba. Šis numeris yra nemokamas daugelyje Europos
šalių.
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