PLANOWANIE POBYTU Z CZEKIEM

Wszystko o planowaniu pobytu z czekiem hotelowym

Zaplanuj okres, w którym zamierzasz udać się na wypoczynek i sprawdź w jakich
ośrodkach możesz wykorzystać swój czek hotelowy. Musisz wiedzieć, że nie wszystkie
obiekty, hotele, pensjonaty, których oferta publikowana jest w Katalogu Hoteli przyjmują
Uczestników Akcji przez cały rok. Część obiektów wyznaczyła okresy w ciągu roku, w
których zaprasza do siebie posiadaczy czeków hotelowych.
Wybierając hotel dla siebie, zwróć uwagę na standard wyposażenia obiektu, a także na
atrakcje jakie czekają na Ciebie w miejscowości i regionie, w którym zlokalizowany jest
obiekt .
Ośrodki wypoczynkowe prezentowane w
Katalogu Hoteli
zostały dobrane tak, aby Uczestnicy Akcji mieli możliwość wybrania odpowiedniej
lokalizacji w zależności od pory roku, w której zamierzają wypocząć.

Jeżeli jesteś posiadaczem czeku hotelowego i wybrałeś obiekt, w którym chcesz go
zrealizować, zadzwoń i zarezerwuj swój pobyt, informując uprzednio, że chcesz
przyjechać z czekiem hotelowym Eurosystem-hotels. Numer telefonu i wszelkie inne
dane niezbędne do skontaktowania się z wybranym ośrodkiem, znajdziesz przy
opisie każdego obiektu w
Katalogu
Hoteli
.

Przy każdym obiekcie jest opis jaką stawkę zapłacisz jako posiadacz czeku.

Na każdym czeku jest zaznaczona maksymalna ilość noclegów do wykorzystania w
obiekcie.
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Eurosystem-hotels nie pośredniczy w rezerwacjach. Zgodnie z regulaminem Eurosyste
m-hotels
U
czestnicy Akcji są zobowiązani do samodzielnego rezerwowania pobytu w ośrodkach, w
których planują wypocząć.

Na wykorzystanie czeku hotelowego masz min.12 miesięcy, a jego ważność,
publikowana jest na pierwszej stronie Twojego czeku.

Wyłącznie od Ciebie zależy kiedy, z kim i do jakiego obiektu pojedziesz. Ty też określasz,
jak długo wypoczniesz w wybranym ośrodku ,pensjonacie, bowiem czek hotelowy Euros
ystem-hotels
daje prawo Tobie i osobie towarzyszącej do wykorzystania bezpłatnych noclegów lub
ulgowego pobytu i wyżywienia przez określoną przez Ciebie ilością posiadanych czeków
hotelowych , ponieważ czeki hotelowe można łączyć i przedłużać
swój pobyt.

Jeżeli masz już czek hotelowy, wiesz z kim, gdzie i kiedy chcesz wypocząć, nie zapomnij
o rezerwacji miejsc w wybranym hotelu, ośrodku, pensjonacie. Zgodnie z regulaminem
Eurosystem-hotels
Uczestnicy Akcji są zobowiązani dokonać rezerwacji samodzielnie w dogodny dla nich
sposób, np. telefonicznie, faksem, czy e-mailem.
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