
Общи условия 

1. Предложението е само за притежатели на дебитни или кредитни карти. MasterCard® 

Gold.  

2. Предложението не може да се ползва в съчетание с друга специална оферта. 

3. Предложението/привилегията зависи от наличността. 

4. Предложението не важи в периодите на специални разпродажби и в празничните 

периоди (моля, обърнете се към хотела за информация относно разпродажбите и 

празничните периоди). 

5. Предложението не важи за дати извън работния сезон на хотела (моля, обърнете се 

към хотела за информация относно сезона, в който работи). 

6. Предложението е валидно само при директни резервации. 

 

ФРАНЦИЯ 

L'Hélios 

Route de la Renarde Chemin Durupt 73550 Meribel 

В този четиризвезден бутиков хотел, сгушен в планината и изпълнен с индивидуалност, 

най-голямата ски зона на света е в краката Ви! 18 просторни, напълно звукоизолирани 

единични и двойни апартамента предлагат изключителен комфорт и луксозни удобства.  

 

Имате право на 10% отстъпка от цените за нощувки. Отстъпката е от цените преди 

облагане с данък. Изключения: полупансион и екстри в хотела.  

Моля, посочете промоционалния код „Helios MasterCard Eastern Europe“, когато 

правите резервация по телефона или по електронна поща.  

Офертата важи до 7 април 2013. Комплексът затваря след края на ски сезона на 8 април 

2013 г.  

 contact@lhelios.com 

 http://www.lhelios.com/ 

 +33 (0) 479 242 242 

 

Hôtel Relais & Châteaux Le Savoie  
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Avenue Olympique, 73150 Val d'Isère 

С революционната си концепция за обитаваното пространство, включваща невероятно 

просторни спални и апартаменти, хотел Le Savoie ознаменува нов подход към 

прекарването на почивката в планината. Каним Ви да откриете нашите 25 стаи и 

апартаменти, съчетаващи съвременен дизайн с автентични традиционни материали.  

Гостите се посрещат с бутилка вино от Савоа като VIP подарък, а ако резервацията им е 

с полупансион, освен бутилката вино получават и гастрономична вечеря за двама.  

Моля, посочете промоционалния код „Le Savoie Premium“, когато правите резервация 

по телефона или по електронна поща. Офертата важи до 14 април 2013 г. Комплексът 

затваря след края на ски сезона на 15 май 2013 г.  

 info@lesavoie.com 

 http://www.lesavoie.com 

 +33 (0)4 79 00 01 15 

 

Les Bruyères 

Quartier des Bruyères 73 440 Les Menuires 

Впуснете се в многобройни занимания и се отдайте на магията на алпийския курорт 

Морзин-Авориаз в сърцето на знаменития Порт дю Солей. През зимата бързо достигате 

пеш до ски лифтовете, които Ви отвеждат в ски зоната на Порт дю Солей.  

Имате право на 10% отстъпка от редовните цени за стаи.  

Моля, посочете промоционалния код „MasterCard Offer“, когато правите резервация по 

телефона или по електронна поща.  

Офертата важи до 27 април 2013 г. Комплексът затваря след края на ски сезона на 28 

април.  

 email.info@lesbruyeres-hotel.com 

 http://www.bruyeres-hotel-menuires.com/en//index.html 

 +33 (0) 4 79 00 75 10 

 

Le Strato 

Route de Bellecte 73120 Courchevel 
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Хотел Le Starto предлага на гостите си лукса, комфорта, обслужването и 

технологичните решения на изтънчен международен хотел, съчетани с дискретността 

на частна къща. Спа центърът, кухнята, осветлението и звуковото оформление – всичко 

е замислено и създадено за Вашия комфорт и релаксация.  

При пристигането Ви очаква VIP подарък за добре дошли (бутилка френско шампанско 

и кошница плодове).  

Моля, посочете промоционалния код „MasterCard Premium“, когато правите резервация 

по телефона или по електронна поща.  

Офертата важи до 30 април 2013. Комплексът затваря извън сезона – от 1 май 2013 г.  

 alexisbrunet@hotelstrato.com 

 http://www.hotelstrato.com/ 

 +33 (0)4 79 41 51 60 

 

L'aigle des Neiges 

Place de l'Eglise, 73150 Val d'Isère 

За Вашия разкошен престой във Вал д'Изер, хотел L’Aigle des Neiges**** предлага 

превъзходно обслужване в изискана и оригинална атмосфера. Хотелът разполага със 

109 изключително комфортни стаи с прекрасни удобства, лоби бар с камина и бар-

ресторант с три различни атмосфери: традиционна, изискана и салонна.  

Имате право на 10% отстъпка от редовните цени за нощувки в хотела.  

Моля, посочете промоционалния код „MasterCard Offer“, когато правите резервация по 

телефона или по електронна поща.  

Офертата важи до 27 април 2013 г. Комплексът затваря след края на ски сезона на 28 

април.  

 reservation@hotelaigledesneiges.com 

 http://www.hotelaigledesneiges.com 

 +33 (0)4 79 06 18 88 

 

Le Golf 

Village Charvet Arc 1800, 73700 Bourg Saint Maurice 
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С качественото си обслужване, комфорта на 246-те стаи с модерен и стилен дизайн, 

както и топлата, приветлива обстановка, това е един от най-емблематичните хотели в 

региона. Съчетавайки съвременен характер и весел дух, Hotel du Golf*** Ви дава ключа 

към истински сполучлива лятна или зимна почивка в Ле Арк 1800.  

Имате право на 10% отстъпка от редовните цени за стаи.  

Моля, посочете промоционалния код „Offer MasterCard“, когато правите резервация по 

телефона или по електронна поща.  

Офертата важи до 31 август 2013 г. Имайте предвид, че хотелът затваря извън сезона – 

от 1 май до 15 юли.  

 reservation@hotelgolflesarcs.com 

 http://www.golf-hotel-lesarcs.com 

 + 33 (0)4 79 41 43 43 

 

Le Morgane 

145, avenue de l’Aiguille du Midi - 74400 Chamonix Mont-Blanc 

Четиризвездният хотел Le Morgane успешно съчетава изтънчеността, която се очаква от 

хотел в тази категория, и спортната атмосфера на Шамони. Стремежът ние е да Ви 

откъснем от стреса на напрегнатото ежедневие, да пробудим сетивата Ви и да 

възстановим връзката Ви с природата.  

Имате право на 10% отстъпка от редовните цени за нощувки в хотела. Моля, посочете 

промоционалния код „MasterCard Privilige“, когато правите резервация по телефона или 

по електронна поща.  

Офертата важи до 31 декември 2013 г.  

 reservation@hotelmorganechamonix.com 

 http://www.morgane-hotel-chamonix.com 

 +33 (0)4 50 53 57 15  

 

mailto:reservation@hotelgolflesarcs.com
http://www.golf-hotel-lesarcs.com/
https://mc-travel-hints-offers-cms.crane.hu/images/offer/201212141659530.jpg
https://mc-travel-hints-offers-cms.crane.hu/images/offer/201212141659530.jpg
https://mc-travel-hints-offers-cms.crane.hu/images/offer/201212141700080.jpg
mailto:reservation@hotelmorganechamonix.com
http://www.morgane-hotel-chamonix.com/
https://mc-travel-hints-offers-cms.crane.hu/images/offer/201212141700360.jpg
https://mc-travel-hints-offers-cms.crane.hu/images/offer/201212141700360.jpg
https://mc-travel-hints-offers-cms.crane.hu/images/offer/201212141700480.jpg


Les Aiglons 

270, Avenue de Courmayeur - 74400 Chamonix Mont-Blanc 

Тризвездният Les Aiglons Resort & Spa привлича любители на планината и семейства 

както през лятото, така и през зимата. Освен ресторант и бар, хотелът предлага 

услугите на истински планински спа център, външен басейн, парна баня и сауна в 

градината на хотела, козметично-масажен център и фитнес зона.  

Имате право на 10% отстъпка от цените за нощувки в хотела.  

Моля, посочете промоционалния код „MasterCard Offer“, когато правите резервация по 

телефона или по електронна поща.  

Офертата важи до 31 декември 2013 г.  

 reservation@hotelaiglonschamonix.com 

 www.aiglons.com 

 +33 (0)4 50 55 90 93 

 

ШВЕЙЦАРИЯ 

Kempinski Grand Hotel des Bains 

Via Mezdi, 27, 7500, St Moritz 

Със своя приветлив, топъл интериор и стил, традиционният Grand Hotel е ободряващо 

непринуден.Разположен в спортната зона на Сен Мориц, от петзвездния хотел можете 

да достигнете езерата пеша и имате пряк достъп до планинската железница. Стаите и 

апартаментите са елегантни и неподвластни на времето, а отличните ресторанти 

предлагат разнообразие от световна класа. Проектиран в съзвучие с атмосферата на 

Алпите, охолният спа център Kempinski е перфектното място за алпийска отмора.  

10% отстъпка от най-добрите гъвкави цени; настаняване в стая от по-висока категория 

без оскъпяване (при възможност); VIP подарък при пристигане; късно освобождаване 

(при възможност).  

Моля, попитайте за офертата, когато правите резервация по телефона или по 

електронна поща, като споменете „MasterCard Premium“.  

Офертата важи до 15 септември 2013 г. Имайте предвид, че комплексът затваря извън 

сезона – от 2 април до 18 юли 2013 г.  

 info.stmoritz@kempinski.com 

 http://www.kempinski.com/stmoritz 

 +41 81 838 3838 
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Grand Hotel Zermatterhof  

Bahnhofstrasse 55 - Postfach 14 - CH-3920 Zermatt 

Щом се потопите в гостоприемната обстановка на Grand Hotel Zermatterhof, понятието 

Ви за „хотелиерство“ напълно ще се промени. Спокойствието, комфортът и дълбоките 

традиции при нас, сред уханния въздух на Алпите, ще ободрят духа Ви и ще отвори 

душата Ви за нови преживявания и измерения.  

Кредит за спа центъра на стойност 100,00 швейцарски франка за всеки престой; 

настаняване в стая от по-висока категория без оскъпяване (при възможност); посрещане 

с плодове и местно вино.  

Моля, попитайте за офертата, когато правите резервация по телефона или по 

електронна поща, като споменете „MasterCard Premium Offer“.  

Офертата важи до 15 септември 2013 г. Имайте предвид, че комплексът затваря извън 

сезона – от 15 април до 21 юли 2013 г.  

 info@zermatterhof.ch 

 http://www.zermatterhof.ch 

 +41 27 966 66 00 
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