
31-а Конференція європейських нотаріатів 
Зальцбург, 25 – 26  квітня 2019 р.

 

Тприфи Конгресу діють до 28.03.2019 р. Інші номери на прохання.
 

 

TOURISMUS 
SALZBURG GMBH 
Salzburg Congress 
Auerspergstrasse 6 5020  
 

Зальцбург 
Tel.: +43 (0)662 88 987-603 / -
316 / -317 Fax: +43 (0)662 88 
987-32 
service@salzburqconqress.at 
www.salzburqconqress.at

 

⎕ Пан ⎕ Пані ⎕ Звання:………………………………………………………………………………………………….  

Прізвище  ......................................................... Ім’я  ...........................................................................  

Організація ..........................................................................................................................................  

Вулиця .................................................................................................................................................. 

Поштовий індекс ............................................ Місто .......................................................................... 

Телефон ........................................................... Факс* ..........................................................................  

E-Mail* ............................................................................. (*Факс або e-mail вказати обов’язково) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  1 

Бронювання готелю 

Дата приїзду ................................................................................... ca. um/a/at ....................  година 

Дата від’їзду ...................................................................................  

Готель Одномісний номер Двохмісних номер Відстань пішки від готелю до 

Зальцбург    Конгрес 

 

* Одне ліжко 

Альтернативний готель:…………………………………………………………………………………………………………………  

Тариф у ЄВРО включає номер на ніч, сніданок, збір. Рахунок сплачується безпосередньо у готелі. Можливо 

скасування бронювання.  

 

 

 

 

 

 

Всі дані підлягають узгодженим або навіть юридичним зобов'язанням щодо конфіденційності та захисту 

персональних даних. Передача даних платника може здійснюватися тільки відповідно до закону або за 

погодженням з клієнтом, за винятком передачі одержувачам економічного типу, таким як банки, податкові 

консультанти, адвокати, постачальники послуг з доставки, готелі та ін. 

 
  

5* Sheraton Grand Salzburg □ € 185,00 □ € 215,00 Будинок знаходиться поруч 

4* Hotel Markus Sittikus □ € 98,55*/127,55 □ € 155,10 4 хв. 

4* Hotel Villa Carlton □ € 152,55 □ € 171,10 4 хв. 

4* Hotel am Mirabellplatz □ € 145,00 □ € 185,00 5 хв. 

4* Hotel Vier Jahreszeiten □ € 98,00*/109,00 □ € 124,00 6 хв. 

4* Achat Plaza Zum Hirschen □ € 107,50*/117,50 □ € 134,00 8 хв. 

4* NH Salzburg City □ € 131,55 □ € 148,00 9 хв. 

3* Star Inn Premium 

Gablerbrau 

□ € 106,55 □ € 144,10 9 хв. 

3* Hotel Hohenstauffen □ € 102,00 □ € 118,00 10 хв. 

n.k. Motel One Salzburg-

Mirabell 

□ € 82,05 □ € 110,10 10 хв. 

/V 
NOTAR.AT 

mailto:service@salzburgcongress.at
http://www.salzburgcongress.at/


31-а Конференція європейських нотаріатів 
Зальцбург, 25 – 26 квітня 2019 року 

Гарантія кредитною карткою 

Бронювання гарантується такою кредитною карткою : 

□ Mastercard □ Visa 

Власник кредитної картки: ...............................................................  

Номер картки .....................................................................................  

Термін дії ............................................................... CVV / CVC-Code:……………………………………

 .................................................................................  

Дата: ........................................................................ Підпис:………………………………………………… 

Всі дані підлягають узгодженим або навіть юридичним зобов'язанням щодо конфіденційності та захисту 

персональних даних. Передача даних платника може здійснюватися тільки відповідно до закону або за 

погодженням з клієнтом, за винятком передачі одержувачам економічного типу, таким як банки, податкові 

консультанти, адвокати, постачальники послуг з доставки, готелі та ін. 

 

/V 
NOTAR.AT 


	31-а Конференція європейських нотаріатів
	Зальцбург, 25 – 26  квітня 2019 р.

	31-а Конференція європейських нотаріатів (1)
	Зальцбург, 25 – 26 квітня 2019 року


