GRIJA FAŢĂ DE OASPEŢII NOȘTRI COVID-19

CARING FOR OUR GUESTS COVID-19

Dragi Oaspeţi,

Dear Guests,

Vă mulţumim pentru loialitatea şi încrederea acordată
faţă de RIN Grand Hotel în acestă dificilă încercare
provocată de coronavirus (COVID-19).

Thank you for your loyalty and trust in RIN Grand Hotel
as we are facing the difficult challenge of the coronavirus
(COVID-19).

Urmărim în permanenţă evoluţia în continuă schimbare
a coronavirusului în întreaga lume şi vă asigurăm că pe
plan intern luăm toate măsurile necesare pentru a vă
proteja pe dumneavoastră, oaspeţii şi angajaţii noştri.

We are continuously monitoring the ever-changing
evolution of coronavirus is causing all over the world
and we assure you that internally we are going above and
beyond to keep you, our guests and employees safe.

Respectăm recomandările Organizației Mondiale a
Sănătății, ale Direcţiei de Sănătate Publică a
Municipiului Bucureşti şi ale tuturor autorităților
relevante pentru a ne asigura că acțiunile pe care le
întreprindem sunt cuprinzătoare și adecvate.

We are following the recommendations of the World
Health Organization, the Public Health Department of
Bucharest and all other relevant authorities to ensure the
actions we take are comprehensive and suitable.

Politica de anulare

Cancellation Policy

Ca răspuns la schimbarea condiţiilor pieţei, actualizăm
constant politica noastră de anulare pentru a reflecta
cele mai recente evoluţii legate de coronavirus şi pentru
a oferi oaspeţilor noştri cât mai multă flexibilitate.

In response to changing marketplace conditions,
we are constantly updating our cancellation policy to
reflect the latest developments related to coronavirus and
to offer our guests as much flexibility as possible.

În prezent, pentru rezervări individuale este permisă
modificarea şi anularea gratuită a tuturor rezervărilor
existente şi noi la RIN Grand Hotel pentru sejuri
rezervate cu intrare până pe data de 31 Aprilie 2020,
pentru oaspeţii din zonele afectate galbene şi roşii.

At the moment, our policy for individual allows free
modification and cancellation of all existing and new
reservations at RIN Grand Hotel for stays until 31th
April 2020 for guests from the yellow and red areas.

Pentru rezervările de grup oferim posibilitatea anulării
gratuite pentru oaspeţii din: Italia, Franţa, Belgia,
China, Coreea de Sud, Japonia, Iran şi Statele Unite,
sejururi confirmate cu intrare până pe data de 30
Aprilie 2020.

For group reservations, we offer free cancellation for
incoming groups form: Italy, Spain, France, Belgium,
China, South Korea, Japan, Iran and US until 30th April
2020.

Pentru conferinţe şi evenimente, echipa noastră
colaborează direct cu clienţii pentru a gestiona orice
schimbare necesară de la caz la caz. Susţinem în mod
activ clienţii pentru a rezolva nevoile aferente fiecărui
eveniment, inclusiv mutarea în altă perioadă.

For meetings and events bookings our team works with
customers directly to manage any change need it on a
case by case basis. We are actively supporting customers
to address the needs for each event, including moving
dates to another time.

Pentru cele mai actualizate informaţii, vă rugăm să ne
contactaţi la adresa: sales.ringrand@rinhotels.ro

For the most updated information, please contact as at:
sales.ringrand@rinhotels.ro

