
Two Wheels
Adresas: Baložu iela 12, Ryga, LV-1048, Latvija
Telefonas: +371 67 468 884
GPS koordinatės: N 056° 56.690, E 24° 4.420

KAINA
1 numeris € 117,05
12 % PVM € 14,05

Kaina
(2 svečiams)

€ 131,10
Nauda mokant iš anksto − € 11,80

Mokėjimo suma € 119,30
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.

Mokėjote iš anksto, todėl gauta nauda gali atsispindėti jūsų sąskaitoje faktūroje.
Booking.com jums išmoka atitinkamą sumą, nes mokėjote iš anksto. Iš apgyvendinimo įstaigos gautose sąskaitose faktūrose galite matyti kitą
galutinę sumą.

Trivietis numeris su bendru vonios kambariu 
Svečio vardas ir pavardė: Andrius Jonas Kulikauskas / daugiausiai 3 asmenims.
Maitinimas:
Pusryčiai įskaičiuoti į galutinę kainą

Televizorius • Plaukų džiovintuvas • Lygintuvas • Bendras vonios kambarys • Svetainės zona • Nemokami higienos
reikmenys • Skalbyklė • Kiemelis • Šildymas • Bendras tualetas • Kiliminė danga • Plokščiaekranis televizorius • Su vaizdu •
Medinės arba parketo grindys • Žadinimo paslauga • Vaizdas į sodą • Hipoalerginis numeris • Vaizdas į miestą •
Rankšluosčiai • Patalynės užvalkalai • Aukšta vaikiška kėdutė • Lauko baldai • Lauko valgomasis • Į viršutinius aukštus
galima pakilti tik laiptais • Tualetinis popierius • Stalo žaidimai / dėlionės • Vynas ar šampanas • Butelis vandens •
Šiukšliadėžės • Šampūnas • Kondicionierius • Muilas / dušo želė • Kištukinis lizdas šalia lovos • Adapteris • Ne pūkinė
pagalvė • Vaizdas į vidinį kiemą • Vaizdas į ramią gatvę • Dūmų detektorius • Gesintuvas • Įėjimas naudojant raktus
Lovos dydis: 3 viengulės lovos (90–130 cm pločio)

Mokėjimas :
Užsakymą, kurio suma € 131,10,
apmokėjote per MasterCard. Jūsų
užsakymas yra patvirtintas.

Užsakymo patvirtinimas
UŽSAKYMO PATVIRTINIMO NUMERIS: 2834.048.187
PIN KODAS: 0009

ĮREGISTRAVIMAS

13
LIEPOS MĖN.
šeštadienis

 14:00 - 22:00

IŠREGISTRAVIMAS

15
LIEPOS MĖN.
pirmadienis

 07:00 - 12:00

NUMERIAI

1 /
NAKTYS

2

SUMOKĖTA

 Viešbučio nuostatai
Vieta automobiliui

Automobilį galima nemokamai laikyti viešoje aikštelėje netoli viešbučio (rezervuoti nebūtina).
Internetas

Belaidžiu internetu galima naudotis visame viešbutyje. Paslauga yra nemokama.

 Ypatingi pageidavimai
“Approximate time of arrival: between 13:00 and 14:00”
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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
„Two Wheels“ tiesiogiai: +371 67 468 884
Arba susisiekite su mumis - mes dirbame visą parą:
Pagalba anglų kalba: 8800 31672
Pagalba rusų kalba: 8800 31674
Iš užsienio arba iš iš Latvijos: +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.

 Spausdintoje užsakymo patvirtinimo versijoje pateikiama svarbiausia užsakymo informacija, kurios gali prireikti įsiregistravimo Two Wheels metu. Daugiau smulkesnės
informacijos rasite užsakymo patvirtinime, kurį išsiuntėme el. paštu ms@ms.lt.
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