
Věrnostní program

GALERIE ODMĚN

             
.
5 000 bodů
       Poukaz na oběd/večeři v restaurantu v hotelu Port nebo hotelu Horizont podle vlastního
 výběru v hodnotě 500 Kč
       Poukaz na čerstvý dort nebo cukrářské výrobky z hotelové cukrárny dle vlastního výběru
 v hodnotě do 500 Kč (platí pouze pro hotel Horizont)
       Degustace 4 vybraných rumů pro 2 osoby v restaurantu hotelu Port nebo ve SKY CLUBU 18
 v hotelu Horizont
       Poukaz na láhev vína, servírovanou sommelierem, dle vlastního výběru z hotelové vinotéky
 v hodnotě do 500 Kč
       Rodinná jízdenka na okružní plavbu lodí po Máchově jezeře
       Chladící taška plná mražených ovocných specialit značky Dione (platí pouze pro hotel Port)
       Poukaz na 2 hodiny bowlingu pro 2 osoby v hotelu Port
       Poukaz na masáž 30 minut pro 1 osobu dle vlastního výběru ve Sport a wellness centru 
 hotelu Horizont

10 000 bodů
       Poukaz na oběd/večeři v restaurantu hotelu Port nebo hotelu Horizont podle vlastního 
 výběru v hodnotě 1000 Kč
       Poukaz na romantickou snídani pro 2 osoby dle vlastního výběru, servírovanou do pokoje,
  včetně lahve sektu (platí pouze pro hotel Horizont)
       6 lahví moravských vín od společnosti Vinné sklepy Valtice
       Poukaz na hru bowlingu včetně konzumace nápojů v hodnotě 1000 Kč v hotelu Port
       Poukaz na masáž zad a šíje nebo dolních končetin pro 1 osobu ve Sport a wellness centru 
 hotelu Port
       Poukaz na masáž 60 minut pro 1 osobu dle vlastního výběru ve Sport a wellness centru 
 hotelu Horizont
       Rodinná jízdenka lanovou dráhou směr Pec – Sněžka (jednosměrná) pro 2 dospělé 
 + 2 děti do 10 let



25 000 bodů
       Poukaz na oběd/večeři v restaurantu v hotelu Port nebo hotelu Horizont podle vlastního
 výběru v hodnotě 2500 Kč
       Poukaz na 15 koktejlů do SKY CLUBU 18 v hotelu Horizont dle vlastního výběru, vyjma 
 koktejlů XXL) – vhodné i pro více osob
       12 lahví vín z nového světa od špičkového dovozce vín společnosti Vinicola
            Poukaz na využití služeb Sport a wellness centra hotelu Port nebo hotelu Horizont podle 
 vlastního výběru v hodnotě 2500 Kč
       Poukaz na ubytování pro 2 osoby na 1 noc se snídaní v hotelu Port nebo hotelu Horizont,
 v hotelovém apartmá s vířivkou a vychlazenou lahví sektu

45 000 bodů
       Poukaz na ubytování pro 2 osoby na 2 noci s polopenzí v hotelu Port nebo hotelu Horizont
       Poukaz na dvoudenní Skipas pro 1 dospělou osobu, platný ve SkiResortu Černá Hora – Pec
 (platí pouze pro hotel Horizont, jen v zimní sezóně)
       Poukaz na Relaxpas do Relaxparku v Peci pod Sněžkou pro 2 osoby – pro každou osobu
 5x bobová dráha,1x jízda na kladce a 1x lanový park (platí pouze pro hotel Horizont, 
 jen v letní sezóně)

 

  

, 
Děkujeme Vám a vážíme si Vaší přízně.




