
Van: Hostal Absolut Stay customer.service@booking.com
Onderwerp: !  Bedankt! Uw boeking bij Hostal Absolut Stay is bevestigd.

Datum: 28 juni 2018 17:58
Aan: jorenpeters@gmail.com

Bevestigingsnummer: 1019252295

Pincode: 7920 

Bedankt, Joren!

Uw boeking in Barcelona is bevestigd

Hostal Absolut Stay verwacht u op 4 september.

Uw betaling wordt verwerkt door Hostal Absolut Stay. Bij het onderdeel 'Betaling'
hieronder vindt u meer informatie

Wijzig uw boeking of stel een vraag aan de accommodatie in een paar klikken.

Wijzig uw boeking Beheer uw boeking in de app

Hostal Absolut Stay

Casanova, 72, Eixample, Barcelona, 08011, Spanje -

Telefoon: +34649550238
Stuur e-mail naar accommodatie

Open printversie

Uw reservering 4 nachten, 1 kamer

Inchecken dinsdag 4 september 2018 (12:00 - 22:00)

Vertel uw host hoe laat u aankomt

Deze accommodatie heeft mogelijk geen 24-uursreceptie. Vertel uw host
uw aankomsttijd zodat u probleemloos kunt inchecken.

Uitchecken zaterdag 8 september 2018 (11:00 - 11:00)

Vooruitbetaling Er wordt u een vooruitbetaling in rekening gebracht van de eerste nacht
na het maken van de reservering en het resterende bedrag binnen 3
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dagen voor aankomst.

Annuleringskosten Tot 31 augustus 2018 23:59 [Barcelona]: € 79
Vanaf 1 september 2018 00:00 [Barcelona]: € 316

Uw boeking annuleren

Deze boeking is niet-terugbetaalbaar. Het is niet mogelijk om de data van

uw verblijf te wijzigen.

1 Tweepersoonskamer met 1 of 2 Bedden

10% BTW is inbegrepen.

€ 0,72 Toeristenbelasting per persoon per nacht is inbegrepen.

Totaalprijs € 321,76

 We bieden dezelfde prijs.
 
 
Pre-autorisatie: dit houdt in dat de accommodatie vóór aankomst uw creditcard op geldigheid
kan controleren om uw boeking te garanderen, door middel van het tijdelijk blokkeren van een
bedrag op de kaart.

Houd er rekening mee dat extra's (bijvoorbeeld een extra bed) niet in het totaalbedrag zijn
meegerekend.

De totaalprijs die wordt weergegeven is het bedrag dat u betaalt aan de accommodatie.
Booking.com brengt geen reserverings- of administratiekosten in rekening.

Als u annuleert of niet komt opdagen, kan de accommodatie de van toepassing zijnde
belastingen nog steeds in rekening brengen.

Nodig vrienden uit en verdien € 20

Profiteer van een geldbeloning van € 20 als u vrienden of familie doorverwijst naar Booking.com.

https://www.booking.com/s/32_8/joren570

Zo werkt het:

1. Stuur de uitnodigingslink naar vrienden.
2. Uw vrienden boeken via de link.
3. Na hun verblijf ontvangt u € 20 en krijgt uw vriend 10% terug.

Uw uitnodigingslink kunt u ook terugvinden als u inlogt op uw account. Nog vragen? U vindt het
antwoord bij onze Veelgestelde Vragen.

Klopt alles?

U kunt uw boeking altijd online bekijken of wijzigen, daar heeft u geen registratie voor nodig.
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Gastgegevens wijzigen

Update creditcard

Vroege check-in of laat uitchecken aanvragen

Accommodatie contacteren

Kortingen en deals bij attracties in Barcelona

U kunt de rijen overslaan en geld besparen bij topmusea, tours en activiteiten. Binnenkort ontvangt u
een e-mail met uw kortingscode en meer informatie.

Kamerinformatie

Deze functionele, lichte kamer is voorzien van centrale verwarming en een eigen badkamer.

Naam reiziger Joren Peters Wijzig naam van de gast

Aantal gasten max. 2 personen.

Maaltijden Maaltijden zijn niet inbegrepen in de kamerprijs van deze kamer.

Belangrijke informatie

Hostal Absolut Centro heeft geen 24-uursreceptie. U wordt vriendelijk verzocht om vooraf uw
verwachte aankomsttijd door te geven aan de accommodatie. U kunt uw aankomsttijd tijdens het
reserveren vermelden in het veld Speciale Verzoeken, of rechtstreeks contact opnemen met de
accommodatie. Contactgegevens vindt u in de reserveringsbevestiging. 

Houd er rekening mee dat er voor laat inchecken na 20:00 uur een toeslag van EUR 30 geldt.
Laat Hostal Absolut Stay van te voren weten wat uw verwachte aankomsttijd is. Tijdens het boeken
kunt u het veld Speciale Verzoeken gebruiken, of u kunt rechtstreeks contact opnemen met de
accommodatie met behulp van de contactgegevens in de reserveringsbevestiging.
Een borg van EUR 100 is verplicht. Deze wordt geïnd via creditcard. U wordt terugbetaald binnen 7
dagen na het uitchecken. Uw borg wordt volledig terugbetaald via creditcard, na controle op eventuele
schade aan de accommodatie.

Betaling

U heeft nu uw reservering bevestigd en gegarandeerd met uw creditcard.

Alle betalingen worden gedaan bij de accommodatie tijdens uw verblijf, tenzij anders vermeld in de
voorwaarden.

Houd er rekening mee dat het hotel het recht heeft uw creditcard te pre-autoriseren voor uw aankomst
in het hotel.

De accommodatie accepteert de volgende vormen van betaling:

American Express, Visa, Euro/Mastercard, Maestro

Creditcardgegevens wijzigen

Reserveringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden U betaalt de eerste nacht als u annuleert na het maken van de
reservering en de totaalprijs als u annuleert binnen 3 dagen voor
aankomst.
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Annulerings- of wijzigingskosten worden bepaald door de
accommodatie. U betaalt mogelijke bijkomende kosten aan de
accommodatie.

Parkeren Er is geen parkeergelegenheid.

Internet WiFi is beschikbaar in alle kamers. Deze service is gratis.

Toon alle reserveringsvoorwaarden

Hulp nodig met uw reservering?

Contact met

accommodatie

Telefoon: +34649550238

Uw boeking beheren U kunt uw reservering online bekijken of wijzigen, op elk gewenst
moment.

Copyright © 1996–2018 Booking.com. Alle rechten voorbehouden.

Door via Booking.com met de accommodatie te communiceren, gaat u akkoord met het verwerken van
uw communicatie volgens de regels van ons Privacybeleid.
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