
 

ZADANIE Z KWALIFIKACJI HGT.06  

REALIZACJA USŁUG W RECEPCJI 

 

Hotel Pagsasanay **** w Nałęczowie otrzymał pisemne zamówienie na zorganizowanie 

pobytu dla rodziny pana Kamila Borowskiego. 

Korzystając z zamówienia na usługi, oferty hotelu Pagasasanay **** oraz cennika, 

stawek podatku VAT dla usług podstawowych i dodatkowych sporządź: 

- dokumenty związane z przyjęciem zamówienia i rezerwacją usług hotelarskich : 

formularz rezerwacji, potwierdzenie rezerwacji 

- dokumenty związane z rejestracją i pobytem gości w pokoju nr 206: kwit parkingowy i 

kartę rejestracyjną na zamawiającego usługi, który w dniu przyjazdu przedstawi dowód 

osobisty AST  29291, kartę pobytu na panią Annę Borowską 

- dokument związany z rozliczeniem pobytu gości: fakturę 

Wszystkie dokumenty należy sporządzić w języku polskim.  

 

 

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI HOTELARSKIE 

 

Kamil Borowski Zakliczyn 04.04.2022 

Ul. Hiacyntowa 18 

34-234 Zakliczyn 

Tel: 555543345 

Email: k.bor3@onet.pl 

Hotel Pagsasanay****  

ul. Filipińska 6  

24-150 Nałęczów 

 

Szanowni Państwo. 

 

Uprzejmie proszę o zorganizowanie pobytu wypoczynkowego dla mojej 

pięcioosobowej rodziny w terminie od 27(piątek) do 29 (niedziela) maja 2022r. (dzieci: 

3lat Jan, 9lat Karol i 12 lat Agata) 

Proszę o rezerwację: 

- pokoju typu Family Studio, nasz syn będzie spał z nami; 

- wyżywienia: śniadań i obiadokolacji, od obiadokolacji w dniu przyjazdu do obiadu w 

dniu wyjazdu; 

- 3 rowerów w dniu 29 maja od godz. 9.00 do 11.00; 

- wstępu na siłownię, basen, saunę suchą i mokrą w czasie wolnym;  

 - zabiegów w Strefie Aqua Dream tj: masaż relaksacyjny dla dwojga w piątek i sobotę od 

godz. 12.00, rytuał kawowy i masaż twarzy dla mojej żony w sobotę o godz. 12.30. W 

tym samym czasie ja skorzystam z masażu klasycznego całościowego; 

-zapewnienie opiekunki dla naszych dzieci w czasie, gdy będziemy na zabiegach. 

 

 

mailto:k.bor3@onet.pl


Jednocześnie informuję, że przyjedziemy do Nałęczowa samochodem marki BMW X5 

rejestracja ASS 43254, który pozostawimy na parkingu hotelu.  

 

Należność za pobyt ureguluję przelewem w dniu wyjazdu po otrzymaniu faktury, którą 

proszę wystawić na moje dane z uwzględnieniem wszystkich usług przez nas 

zamówionych i zrealizowanych. 

Dane do faktury: 

BorCorp Sp.z o.o. 

Ul. Sportowa 17 

34-234 Zakliczyn 

NIP: 77 617 716 77 

 

Proszę o przesłanie potwierdzenia rezerwacji na mój adres e-mail. 

Z poważaniem: 

Kamil Borowski 

OFERTA HOTELU 

Hotel Pagsasanay**** 
ul. Filipińska 6 
24-150 Nałęczów 
e-mail:pagsasanay@poczta.wp.pl 
tel./fax. +48 81 616 10 10  
NIP: 123-321-81-83 
Bank i nr konta: DBM Bank O/Lublin 98 4418 0080 0080 5412 2222 0080 
 
 
Hotel Pagsasanay**** to obiekt stworzony dla Twojego komfortu.  
Elegancki i stylowy hotel położony w malowniczym Nałęczowie jest doskonałą propozycją dla 
tych, którzy stawiają nawygodę i komforcie jak również szukają wyciszenia i relaksu w 
otoczeniu przyrody. Restauracja Feniks zapewni kulinarną ucztę, a Strefa AQUA DREAM 
relaksujący wypoczynek. Nasz personel zawsze służy pomocą.  

Pozwól nam stworzyć pamiętne chwilę w Pagsasanay ****! 
 
Hotel Pagsasanay ****jest położony w samym centrum Nałęczowa. W powietrzu unosi się 
historia tego miejsca. Od Państwa zależy, czy spędzicie wieczór regenerując siły w 
harmonijnym zaciszu hotelowego pokoju, czy udacie się na spacer ścieżkami Parku 
Zdrojowego. 
Do dyspozycji Gości jest 150 pokoi hotelowych, w tym 80 dwupokojowych apartamentów 
o najwyższym standardzie. W każdym z nich znajdują się zaawansowane technologiczne 
rozwiązania typu SMART, indywidualnie sterowana klimatyzacja, telewizja satelitarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Cennik wybranych jednostek mieszkalnych: 

Rodzaj pokoju 
Cena jednostkowa 

brutto w PLN za dobę 
 

SINGLE ONE - jednoosobowy 350 

CLASSIC - dwuosobowy 400 

BUSINESS STUDIO 650 

FAMILY STUDIO – dla 4 osób 750 

STUDIO DE LUX 850 

 
W cenę pokoi wliczone jest śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, korzystanie z siłowni, 
basenu, sauny suchej i mokrej, budzenie, depozyt oraz podatek VAT. 
Zawsze chętnie pomożemy we wniesieniu bagażu oraz przechowamy go po zakończeniu 
doby hotelowej 
Dzieci śpiące z rodzicami w jednym łóżku w wieku do 5 lat – pobyt GRATIS; 
Istnieje możliwość dostawki w pokojach Studio de lux oraz Family Studio – 80zł/dobę. 
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 11.00                
w dniu wyjazdu. 
 
 
PARKING STRZEŻONY: 
Samochód osobowy –30 PLN/dzień 
Bus, autokar – 50zł/dzień 
WYPOŻYCZENIE ROWERU – 25 PLN/godzinę 
Istnieje możliwość wynajęcia opiekunki do dziecka – 40PLN/ godzinę/ osobę 
 
Cennik wybranych usług gastronomicznych: 

Nazwa usługi 
Cena jednostkowa 

brutto  
w PLN za osobę 

Cena jednostkowa 
brutto  

w PLN za dziecko do 
lat 10 

Obiad 70 
 
 

40 

Kolacja 50 30 

Obiadokolacja 80 50 

Uroczysty obiad / uroczysta kolacja 120 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cennik wybranych usług SPA &Wellness: 

Lp. Nazwa zabiegu 
Cena jednostkowa 

brutto 
w PLN za osobę 

Czas (min.) 

 
ZABIEGI NA TWARZ  

 

1. OXYBRAZJA 
Nowoczesny rodzaj hydroterapii – 
rewitalizujący zabieg peelingujący 
strumieniem soli fizjologicznej na twarz 
i ciało. Idealnie sprawdzi się do 
każdego typu cery, nawet bardzo 
wrażliwej. Oxybrazja zapewni Ci relaks, 
odprężenie i natychmiastowe efekty 

160 55  

2. INFUZJA TLENOWA 
Nowoczesny rodzaj tlenoterapii – 
rewitalizujący zabieg z użyciem 
czystego tlenu, idealny do twarzy i ciała 
w każdym wieku. Jeśli twoja skóra jest 
szara, zmęczona, pozbawiona blasku  – 
to znak, że potrzebujesz Tlenu. 
Dostarczony bezboleśnie, działa 
odżywczo i tonizująco zapewniając 
doskonałe efekty 
 

185 55 

3. HOLLYWOOD LIFTING  
Zabieg intensywnie liftingujący, 
odmładzający dla osób 
zestresowanych, przy dużym napięciu 
mięśni karku, z obrzękami pod oczami. 
 

150 55 

ZABIEGI NA CIAŁO   

1. RYTUAŁ KAWOWY  
Zabieg antycellulitowy i 
wyszczuplający, intensywnie rozgrzewa 
i pobudza mikrokrążenie. Kofeina 
przyspiesza spalanie tkanki 
tłuszczowej. Po zabiegu skóra staje się 
napięta, jędrna i pobudzona. 
Peeling + serum + maska + balsam 
 

195 75 

2. RYTUAŁ CZEKOLADOWY  
Zabieg o działaniu odżywczym, 
ujędrniającym i wzmacniającym. 
Erytruloza poprawia koloryt skóry. 
Aromat czekolady poprawia nastrój i 
dodaje pozytywniej energii. 
Peeling + serum + maska + balsam 
 

195 75 



MASAŻE   

1. KLASYCZNY CAŁOŚCIOWY /CZĘŚCIOWY 
(pleców) 
Masaż przywróci ruchomość kręgów i 
ich właściwe położenie. Wskazany jest 
przy skrzywieniach kręgosłupa, 
skoliozie, przeciążeniach. Działa 
odprężająco i tonująco na mięśnie 
grzbietu, rozluźnia napięcia mięśniowe 
oraz głęboko relaksuje. 

130/70 90/35 

2. RELAKSACYJNY 
Jest to spokojny, delikatny masaż 
posiadający właściwości relaksacyjne. 
Wykonywany w wolnym tempie, 
miękkimi, rytmicznymi ruchami 
wpływa na poprawę samopoczucia na 
poziomie fizycznym i psychicznym. Ma 
kojące działanie na umysł i ciało. 
Wyrównuje stany energetyczne, 
łagodzi napięcia, ból, objawy stresu i 
prowadzi do najważniejszego celu 
zabiegu – zrównoważenia ciała i 
umysłu. 
 

130 70 

3. MASAŻ TWARZY 
Pobudza krążenie, poprawia koloryt i 
napięcie skóry, odstresowuje i odpręża. 
Rozluźnia mięśnie, wygładza cerę, 
działa liftingująco i modeluje owal 
twarzy. 
 

60 25 

4. MASAŻ STÓP  
Celem masażu jest odblokowanie 
przepływu energii, zlikwidowanie 
napięć i bólu. Przynosi on ulgę i 
głęboko relaksuje. Powoduje, że my i 
nasze stopy czujemy się lekko. 
 

55 25 

 
UWAGA!!! 
W przypadku skorzystania z co najmniej dwóch usług SPA &Wellness tego samego rodzaju 
w różnych dniach przez jedną osobę udzielamy rabatu 10% na te usługi. 
 

STAWKI PODATKU VAT 

Usługi podstawowe: nocleg, wyżywienie 
 

8% 

Usługi dodatkowe: usługi SPA, wypożyczanie 
rowerów, opiekunka dla dziecka, parking 
 

 
23% 



 

 

FORMULARZ REZERWACJI 

 

Hotel Pagsasanay**** 

ul. Filipińska 6 

24-150 Nałęczów 

e-mail:pagsasanay@poczta.wp.pl 

tel./fax. +48 81 616 10 10 

NIP: 123-321-81-83 

 

Nr rezerwacji: ……./……/2022 

Dane osoby dokonującej rezerwacji (imię i nazwisko, adres, tel., e-mail): 

 

 

 

 
 

Liczba osób: 

- dorosłych: 

- dzieci: 

Przyjazd dnia:                                       

 

Wyjazd dnia:                                        
 

Dane gości (imiona, nazwisko, adres): 

 

 

 

 

Ilość i rodzaj j.m. z uwzględnieniem życzeń gości: 

 

 

 

Wyżywienie (rodzaj, termin, ilość): 

 

 

 

 

 

Usługi i życzenia dodatkowe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma płatności  

 

Termin płatności 

Data dokonania rezerwacji 

 

Podpis przyjmującego rezerwację 

 

 



 

Potwierdzenie rezerwacji 

 

From: …………………………………………………………………………………………... 

To: …………………………………………………………………………………………....… 

Date: …………………………………………………………………………………………... 

Subject: ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Pagsasanay**** 

ul. Filipińska 6 
24-150 Nałęczów 

 

KARTA POBYTU 

Życzymy przyjemnego pobytu w naszym hotelu 

 

Pani / Pan 
 

 

Pokój  

 

Cena za dobę 

 

Data przyjazdu 

 

Data wyjazdu 

 

Podpis gościa  

 

Podpis dysponenta  

 

 

 



 

 

 

Hotel Pagsasanay**** 
ul. Filipińska 6 

24-150 Nałęczów 

 

 

KARTA REJESTRACYJNA  

Numer pokoju  

 

 

Data przyjazdu  Data wyjazdu  

 

Imię  Nazwisko  

 

Obywatelstwo  Adres  

 

 

Nr dowodu tożsamości Forma płatności  

❑ gotówka  

❑ karta kredytowa 

❑ przelew 

 

 

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

Podpis gościa 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hotel Pagsasanay**** 
ul. Filipińska 6 

24-150 Nałęczów 

 

KWIT PARKINGOWY 

 

Imię i nazwisko 

 

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

Od  

 

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

Do  

 

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

Samochód marki 

……………………………… 

Nr rejestracyjny 

………………………………… 

Nr pokoju 

……………………………… 

Wystawił 

……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAKTURA VAT 

Faktura nr …………………… Miejscowość, data …………………………………….. 

Sprzedawca 

 

Nabywca 

 

 
Bank, nr konta: 

Lp. Nazwa towaru/usługi J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

netto w zł 

Wartość 

netto w zł 

Stawka 

VAT 

 w % 

Kwota 

VAT  

w zł 

Wartość 

brutto  

w zł  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Forma płatności: Razem:  x   

W tym:  zw.   

Termin płatności:  23%   

 8%   

 5%   

 0%   

Do zapłaty: 

Słownie: 

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury: xyz 

 


