Pentru rezervari:
Paula: paula@holbina.ro (0766 240 895)

Regulament – Campanie promoțională HTB
Perioada 2 iul. 2018 – 16 dec. 2018

Pentru iubitorii naturii, ai Deltei şi mai ales ai pescuitului în regim de „catch & release”, Holbina – Trei Bibani
SRL aprobă derularea unei campanii promoționale pe perioada 2 iulie 2018 - 16 decembrie 2018 (inclusiv),
respectiv pe durata a 24 de săptămâni.
Campania promoțională constă în oferirea unei reduceri de 25% din tarifele de cazare şi pescuit, pentru
pachetelor de de servicii constand in 7 zile (6 nopți) consecutive de cazare + pescuit.
Voucherul de reducere se acorda la momentul achiziţiei şi plăţii integrale a pachetului, oricând pe durata de
derulare a Campaniei (2 iulie 2018 - 16 decembrie 2018), în limita locurilor disponibile.
Reducerea se acordă pentru oricare dintre locurile de cazare disponibile în cadrul Complexului Holbina:
cameră Hotel în regim duble, apartament sau vilă (sunt exceptate din cadrul promotiei camerele de Hotel în
regim single). Pentru fiecare pachet de servicii se acorda un singur voucher de reducere, care va menţiona în
mod expres tipul camerei rezervate, numărul de persoane aferent tipului de cazare (2 persoane pentru
cameră Hotel în regim duble, 3 persoane pentru apartament sau 4 persoane pentru vilă) şi perioada
rezervată şi achitată.
Voucherul se emite pe numele persoanei care achită pachetul de servicii, fiind transmisibil către terți, cu
anunțarea prealabilă a administratorului Holbina – Trei Bibani.
Pachetele de servicii din cadrul Campaniei privesc exclusiv pachete de cazare si pescuit pentru o saptamană
calendarsitică completă: însemnând 7 zile şi 6 nopţi de cazare începând cu ziua de Luni, ora 14.00 (check
in) până Duminică, ora 14.00 (check out) în incinta Complexului Holbina – Trei Bibani. În afara acestei
perioada şi în limita disponibilității se vor aplica tarifele normale ale Holbina – Trei Bibani.
Categoriile de cazare sunt următoarele:
A) Cameră Hotel în regim duble (18 camere) pentru 2 persoane
B) Apartament (1 apartament) pentru 3 persoane
C) Vile (2 vile) pentru 4 persoane
Tarifele pentru categoriile menționate mai sus, sunt:
Pachet Servicii

Tarif* normal
(6 nopti cazare + pescuit)
Cameră dublă (2 persoane)
9.400 Lei
Apartament (3 persoane)
10.534 Lei
Vilă (4 persoane)
18.048 Lei
* Tarifele menționate nu conțin TVA

Tarif* cu aplicarea voucherului
(6 nopti cazare + pescuit)
7.000 Lei
7.900 Lei
13.600 Lei

