VĚRNOSTNÍ PROGRAM KLUBU

MOJE VIAMARE A MOJE VTT
MOJE VIAMARE A MOJE VTT = DOVOLENÁ ZA NEJLEPŠÍ CENU
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Věrnostní program Moje Viamare a Moje VTT je určen našim klientům, kteří již s námi cestovali
v minulosti. Tito klienti mohou v rámci věrnostního programu čerpat další extra slevy a výhody.

VĚRNOSTNÍ SLEVA AŽ 3 %
Při zakoupení zájezdu mohou naši klienti čerpat extra věrnostní
slevu, která je až o 3 % vyšší, než sleva pro ostatní klienty.
Na věrnostní slevu 3 % má nárok klient, který s námi cestoval
minimálně 3x od prosince 2011. Ostatní klienti, kteří s námi
cestovali minimálně 1x mají nárok na věrnostní slevu 2 %.

Do 31. 3. 2019 můžete navíc
využít věrnostní slevu i na
zájezdy v rámci akce Veselé léto,
akce Klienti 55+ a zájezdy
s kombinovanou dopravou.

PARKOVÁNÍ U LETIŠTĚ ZDARMA
V rámci programu získáte ke každé smlouvě o zájezdu
na letecký zájezd uzavřený do 31. 1. 2019 parkovací
místo u letiště v Praze, Brně či Ostravě ZDARMA.
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO DĚTI DO 12 LET ZDARMA
Pokud si do 31. 3. 2019 zakoupíte cestovní pojištění
u nás k zájezdu, získáte pro děti do 12 let cestovní
pojištění ZDARMA.
SVOZY NA/Z LETIŠTĚ ZDARMA
Autobusové svozy na/z letiště do/z Prahy až z 88 míst
po celé České republice získáte ZDARMA při objednání
zájezdu do 31. 1. 2019.
ZMĚNA ZÁJEZDU ZDARMA
Díky rodině TRAVEL FAMILY si můžete bezplatně
vyměnit zájezd zakoupený do 31. 3. 2019 za jiný.
Více ve všeobecných podmínkách.

VĚRNOSTNÍ SLEVA
+ 3 % super sleva

za včasný nákup zájezdu do 31. 3. 2019,
celkem až 19 % (týká se zájezdů s leteckou dopravou
při celé platbě zájezdu, jinak je sleva celkem 18 %)

+ 2 % sleva

za včasný nákup zájezdu do 31. 3. 2019,
celkem až 18 % (týká se zájezdů s leteckou dopravou
při celé platbě zájezdu, jinak je sleva 17 %)

Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz

NEJSTE JEŠTĚ V KLUBU MOJE VIAMARE
A MOJE VTT?
Přihlašte/zaregistrujte se a rovnou získáte nejnižší ceny
zájezdů s vaší aktuální věrnostní slevou.
Neváhejte, přidejte se k nám a využívejte všechny extra slevy
programu Moje Viamare a Moje VTT.
Je to jednoduché! Stačí se přihlásit, pro ty, co již využívají program
Moje Viamare a Moje VTT, nebo zaregistrovat na webových stránkách www.viamare.cz v sekci Moje Viamare, nebo www.vtt.cz v sekci
Moje VTT. Nebo se obraťte rovnou na naše klientském centrum
na tel. 222 206 206 či zaměstnance našich poboček, rádi vám
poskytnou další informace a pomohou s registrací či přihlášením.
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