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HHootteell  AAcccceennttoo::            ******HHootteell  iinn  tthhee  NNoorrtthh--EEaasstt  ppaarrtt  ooff  LLeeiippzziigg,,  ttaakkee  bbuuss  nnuummbbeerr  8811  //  8822  ttoo  TThheekkllaa,,  tthheenn  cchhaannggee  ffoorr  ttrraamm  nnuummbbeerr  99  ttoo  ddoowwnnttoowwnn,,  aabboouutt  3300  mmiinn  
HHootteell  CCoommffoorrtt::                ****HHootteell  GGaarrnnii  iinn  TTaauucchhaa,,  wweellll  ccoonnnneecctteedd  ttoo  ppuubblliicc  ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  aabboouutt  2200  mmiinn    
HHoolliiddaayy  IInnnn  GGaarrddeenn  CCoouurrtt::            ******HHootteell  ooppppoossiittee  tthhee  ttrraaiinn  ssttaattiioonn,,  1100  mmiinn  wwaallkkiinngg  ddiissttaannccee  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeiippzziigg,,  55  mmiinn  wwaallkkiinngg  ddiissttaannccee  ttoo  ddoowwnnttoowwnn  
RREEMMAA  HHootteell::            ******HHootteell  ooppppoossiittee  tthhee  ttrraaiinn  ssttaattiioonn,,  1100  mmiinn  wwaallkkiinngg  ddiissttaannccee  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeiippzziigg,,  55  mmiinn  wwaallkkiinngg  ddiissttaannccee  ttoo  ddoowwnnttoowwnn  
HHootteell  MMiicchhaaeelliiss::            ******HHootteell,,  ttrraamm  nnuummbbeerr  1100  //  1111  ttoowwaarrddss  MMaarrkkkklleeeebbeerrgg  wwiillll  ttaakkee  yyoouu  ffrroomm  tthhee  ttrraaiinn  ssttaattiioonn  aanndd  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeiippzziigg  ttoo  tthhee  hhootteell,,  aabboouutt  1100  mmiinn  
HHootteell  MMeerrccuurree::            ******HHootteell  iinn  tthhee  cciittyy  cceenntteerr  ooppppoossiittee  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeiippzziigg,,  55  mmiinn  wwaallkkiinngg  ddiissttaannccee  ttoo  tthhee  ttrraaiinn  ssttaattiioonn  oorr  ttaakkee    ttrraamm  nnuummbbeerr  1111  //  1166  //  2288    
IIbbiiss  HHootteell::                ****HHootteell  iinn  tthhee  cciittyy  cceenntteerr  ooppppoossiittee  tthhee  ttrraaiinn  ssttaattiioonn,,  1100  mmiinn  wwaallkkiinngg  ddiissttaannccee  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeiippzziigg  
SSeeaassiiddee  PPaarrkk  HHootteell::        ********HHootteell  iinn  tthhee  cciittyy  cceenntteerr  ooppppoossiittee  tthhee  ttrraaiinn  ssttaattiioonn,,  1100  mmiinn  wwaallkkiinngg  ddiissttaannccee  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeiippzziigg  aanndd  55  mmiinn  ttoo  ddoowwnnttoowwnn  
RReennaaiissssaannccee  LLeeiippzziigg  HHootteell::  **********HHootteell  iinn  tthhee  cciittyy  cceenntteerr  ooppppoossiittee  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeiippzziigg,,  55  mmiinn  wwaallkkiinngg  ddiissttaannccee  ttoo  tthhee  ttrraaiinn  ssttaattiioonn  aanndd  ddoowwnnttoowwnn  
MMaarrrriiootttt  HHootteell::  **********HHootteell  iinn  tthhee  cciittyy  cceenntteerr  ooppppoossiittee  tthhee  ttrraaiinn  ssttaattiioonn,,  1100  mmiinn  wwaallkkiinngg  ddiissttaannccee  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeiippzziigg  
  

  

PPlleeaassee  nnoottee,,  tthhaatt  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn  iiss  bbiinnddiinngg..  
  

ddaattee  ooff  aarrrriivvaall  
  

  
  

ddaattee  ooff  ddeeppaarrttuurree  
  

  
  

nnuummbbeerr  ooff  ssiinnggllee  rroooommss  
  

  
  

nnuummbbeerr  ooff  ddoouubbllee  rroooommss    
  

  
  

pprreeffeerrrreedd  hhootteell    
  

  
  

aalltteerrnnaattiivvee  hhootteell  
  

  
  

  
  

  nnoonn--ssmmookkiinngg  rroooomm  
  

  cchheecckk  iinn  aafftteerr  66  ppmm  ootthheerrss    
  

  
  

sseennddeerr  
  

iinnssttiittuuttiioonn  
  

ddeeppaarrttmmeenntt    
  

  
  

nnaammee    
  

ffiirrsstt  nnaammee    
  

  
  

ssttrreeeett    
  

zziipp  ccooddee  
  

ttoowwnn    
  

ccoouunnttrryy      
  

pphhoonnee      
  

ffaaxx  
  

ee--mmaaiill  
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RReesseerrvvaattiioonnss  sshhoouulldd  bbee  sseenntt  bbaacckk  uunnttiill  3311..0011..22000033..  RReesseerrvvaattiioonnss  rreecceeiivveedd  aafftteerr  tthhiiss  ddaayy  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  rroooommss  aatt  tthhee  ttiimmee  
ooff  bbooookkiinngg..  
  

SSAAXXOONNIIAA  TToouurriissttiikk  IInntteerrnnaattiioonnaall  GGmmbbHH  iiss  aaccttiivvee  oonnllyy  aass  aann  aaggeenntt..  PPaarrttnneerrss  ooff  tthhee  aaccccoommmmooddaattiioonn  ccoonnttrraacctt  aarree  tthhee  hhootteell  aanndd  tthhee  ccuussttoommeerr..  HHaavviinngg  rreecceeiivveedd  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn  ffoorrmm,,  
wwee  wwiillll  sseenndd  yyoouu  aa  wwrriitttteenn  ccoonnffiirrmmaattiioonn  wwiitthh  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  aaccccoommmmooddaattiioonn..    
TThhee  aaccccoommmmooddaattiioonn  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  hhootteellss  aass  wweellll  aass  tthhee  ggeenneerraall  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  SSAAXXOONNIIAA  TToouurriissttiikk  IInntteerrnnaattiioonnaall  GGmmbbHH’’ss  aaccoommmmooddaattiioonn  sseerrvviicceess  aappppllyy..  
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