Věrnostní program
Galerie odměn
Vážení hosté,
s naší věrnostní kartou
můžete využívat výhody věrnostního programu v obou
našich hotelích, v Horizontu v Peci pod Sněžkou i v Portu na břehu Máchova jezera.
Hlavní výhodou programu je stálá SLEVA 15% z cen ubytování a služeb nebo zboží.
Podmínkou uplatnění slevy je rezervace pobytu v hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou nebo
v hotelu Port u Máchova jezera osobně, telefonicky, emailem nebo on-line z webových
stránek obou hotelů. U pobytů objednaných přes zprostředkovatele ubytování získává
držitel věrnostní karty slevu jen ze služeb a zboží zakoupených přímo v hotelu.
Další výhodou programu je získávání věrnostních bodů, 1 bod za zaplacenou 1
Kč.
Za tyto body si můžete vybírat odměny z naší Galerie odměn:

7 000 bodů
 Poukaz na oběd/večeři v restaurantu v hotelu Horizont nebo hotelu Port 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 (pouze v hotelu Horizont)
 Degustace 4 vybraných rumů pro 2 osoby ve SKY CLUBU 18 v hotelu Horizont nebo
v restaurantu hotelu Port
 Rodinná jízdenka na okružní plavbu lodí po Máchově jezeře (pouze v hotelu Port)
 Poukaz na 2 hodiny bowlingu pro 2 osoby (pouze v hotelu Port)
 Poukaz na masáž nebo wellness proceduru v délce 30 minut pro 1 osobu dle vlastního
výběru ve Sport a wellness centru (pouze v hotelu Horizont)

12 000 bodů
 Poukaz na oběd / večeři v restaurantu hotelu Horizont nebo hotelu Port podle vlastního
výběru v hodnotě 1000 Kč
 Poukaz na romantickou snídani pro 2 osoby dle vlastního výběru, servírovanou do
pokoje, včetně lahve sektu v hotelu Horizont nebo hotelu Port
 6 lahví moravských vín od společnosti Château Valtice
 Poukaz na hru bowlingu včetně konzumace nápojů v hodnotě 1000 Kč (pouze v hotelu
Port)
 Poukaz na masáž zad a šíje nebo dolních končetin pro 1 osobu ve Sport a wellness
centru (pouze v hotelu Port)
 Poukaz na masáž v délce 60 minut pro 1 osobu dle vlastního výběru ve Sport a wellness
centru (pouze v hotelu Horizont)
 Rodinná jízdenka lanovou dráhou směr Pec – Sněžka (jednosměrná) pro 2 dospělé
+ 2 děti do 10 let (pouze v hotelu Horizont)
 Vstupenky pro 4 osoby na Stezku korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních
(pouze v hotelu Horizont)

30 000 bodů
 Poukaz na oběd/večeři v restaurantu v hotelu Horizont nebo hotelu Port podle
vlastního výběru v hodnotě 2500 Kč
 12 lahví vín z nového světa od špičkového dovozce vín společnosti Vinicola
 Poukaz na využití služeb Sport a wellness centra hotelu Horizont nebo hotelu Port
podle vlastního výběru v hodnotě 2500 Kč
 Poukaz na ubytování pro 2 osoby na 1 noc se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu
Horizont nebo hotelu Port, s vychlazenou lahví sektu při příjezdu

50 000 bodů
 Poukaz na ubytování pro 2 osoby na 2 noci se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu
Horizont nebo hotelu Port, s vychlazenou lahví sektu při příjezdu

Jak věrnostní kartu získat a jak funguje?
Recepční hotelu Vám ji vydá po předání vyplněné přihlášky a při útratě nad 5000 Kč za
služby a zboží v hotelu. Přihláška je vložena v hotelových deskách, k dispozici je také
v recepci a na webových stránkách hotelů.
Stálá sleva je poskytnuta již registrovaným členům věrnostních karet při předložení karty
v recepci nebo při rezervaci pobytu. Držitelům, kteří o kartu nově požádají, je stálá sleva
poskytnuta při dalším pobytu. O kartu je možné požádat i na kontaktních e-mailech níže.
Při ukončení pobytu v našich hotelích bude v recepci počet bodů na Vaší kartě
zaktualizován.
Věrnostní karta je nepřenosná a na 1 kartu lze čerpat bonusové body za maximálně 2
pokoje.
Slevy a bonusy se počítají z cen včetně DPH a nesčítají se.
Při čerpání nocí zdarma za body z věrnostního programu je nutné tuto skutečnost uvést již
při rezervaci pobytu a sdělit číslo věrnostní karty nebo číslo vystaveného voucheru.
Noci zdarma za body z věrnostního programu jsou z celkové ceny odečítány vždy za cenu
potvrzenou hostovi při rezervaci pobytu.
Platnost poukazů z GALERIE ODMĚN je vždy 6 měsíců a začíná datem předání poukazu.
E-mail pro rezervace pobytů a služeb je:
HOTEL****HORIZONT, Pec pod Sněžkou
HOTEL****PORT, Máchovo jezero

Děkujeme Vám a vážíme si Vaší přízně.

Tato galerie odměn je platná od 5.1. 2020

hotel@hotelhorizont.cz
hotel@hotelport.cz

