
 
“2nd Baltic and Black Sea Ports & Shipping 2023 – Exhibition & Conference” 
13.05.2023 – 21.05.2023                               
Formularz rezerwacji indywidualnej / Hotel Reservation Form 

Radisson Hotel & Suites Gdansk 
Chmielna 10 
PL 80-748 Gdansk, Poland  
Tel: +48 58 600 28 74 / +48 58 600 28 72 

reservation.gdansk@radisson.com  
 

www.radisson.com/gdansk-hotel-pl-80-
748/gdnza 

 

__________________________________  

Data i podpis / Date & Signature 

   Toll-free reservations Poland: 00800 1124 970 
 

 
 

 
Proszę przesłać formularz bezpośrednio do / Please send the form directly to: 

Radisson Hotel & Suites Gdansk 
e-mail: reservation.gdansk@radisson.com   
 

Formularz powinien zostać przesłany do 29.04.2023. Po tym terminie rezerwacje będą potwierdzane na zasadzie 
dostępności pokoi. / The form shall be sent before April 29th 2023. After this date the reservations will be confirmed 
upon availability.   

Proszę o dokonanie nastepującej rezerwacji / Please make the following hotel reservation: 

* Nazwisko gościa /  
Guest name: 

 

Company name:  
 

Company address:  
 
 

* Data przyjazdu /  
Arrival date: 

 
* Data wyjazdu/  
Departure date: 

 

* Typ pokoju / 
Room type: 

 Standard - 1-
os. /Single 

 Standard – 2-os. / 
(Double/TWIN) 

niepalący / non-
smoking 

niepalący / non-smoking 

** Cena pokoju/ 
 Room rate: 

500 PLN 560 PLN 

Cena za pokój, za noc, śniadanie, internet bezprzewodowy i podatek VAT (8%) wliczone/  
The rate given is quoted per room, per night, inclusive of breakfast, wi-fi and 8% VAT 

* Telefon/ Phone number:  Faks/ Fax:  

* E-mail:  

Radisson Rewards 
membership number:  

 

* Dane do faktury / 

Invoice details: 
 

Uwagi  /Comments:  

Płatność / Payment: Przedpłata/karta - Hotel prześle wraz z potwierdzeniem fakturę proforma na wskazane dane 
Prepayment/card – Proforma invoice will be provided by the Hotel upon booking confirmation for 
all ordered nights (please send us company details). 

*Dane posiadacza karty: 
Name of Cardholder 

 

*Typ karty: 
Credit card type:  

 

*Nr karty (4 ostatnie cyfry): 
Card last 4 digits 

 

*Data ważności karty: 
Expiry date: ____ /________ 

Warunki gwarancji / Guarantee conditions: 
Rezerwacja zostanie anulowana w przypadku nie podania danych karty do gwarancji / nie dokonania przedpłaty w w/w terminie. 
Po otrzymaniu wypełnionego formularza, Dział Rezerwacji skontaktuje się z Państwem telefonicznie w celu uzyskania pełnych 
danych karty kredytowej do gwarancji rezerwacji. 
The reservation will be cancelled in case no credit card provided or no deposit received before the above mentioned deadline. 
After receiving the filled form, Reservation Department will be contacting you via phone to getting credit card information to 
secure the booking. 
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“2nd Baltic and Black Sea Ports & Shipping 2023 – Exhibition & Conference” 
13.05.2023 – 21.05.2023                               
Formularz rezerwacji indywidualnej / Hotel Reservation Form 

Radisson Hotel & Suites Gdansk 
Chmielna 10 
PL 80-748 Gdansk, Poland  
Tel: +48 58 600 28 74 / +48 58 600 28 72 

reservation.gdansk@radisson.com  
 

www.radisson.com/gdansk-hotel-pl-80-
748/gdnza 

 

__________________________________  

Data i podpis / Date & Signature 

   Toll-free reservations Poland: 00800 1124 970 
 

 
 

 
Warunki anulacji /  
Cancellation terms: 

1. W przypadku anulowania rezerwacji 3 dni przed przyjazdem, obowiązuje opłata za pierwszą 
dobę pobytu. 

2. W przypadku anulowania rezerwacji do 30 - 60 dni przed datą przyjazdu, hotel nie obciąży 
Gościa opłatą za anulowanie rezerwacji.  

3. Anulowanie mniej niż 3 dni przed przyjazdem, Gość zostanie obciążony 100%. 
 

1. For cancellations received 3 days prior to arrival, 1 overnight cancellation fees 
will be apply. 

2. If cancelled up to 30 - 60 days before date of arrival, no fee will be charged.  
3. Cancellation less than 3 days before arrival, Guest will be charged 100% 

 

Godzina zameldowania 
/ Check-in time: 

15:00 
Godzina wymeldowania /  
Check-out time: 

12:00  

* pola obowiązkowe / obligatory fields          

** Ceny podane w EUR, są przeliczane na PLN według średniego kursu NBP z dnia przyjazdu gościa. / The rates quoted in 

EURO are converted into PLN according to NBP exchange rate on the day of arrival. 
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