
Card de loialitate
WOLKENDORF BIO HOT EL & SPA

Cardul de loialitate Wolkendorf este un serviciu gratuit furnizat clienților fideli ai hotelului nostru cu vârsta 
împlinită de minim 18 ani.

Pentru a beneficia de acest serviciu, solicitantul trebuie să completeze un formular la recepția hotelului. Datele 
personale furnizate prin intermediul formularului de înscriere trebuie să corespundă realității și să fie complete. 
În cazul în care datele furnizate se dovedesc a fi inexacte sau incomplete, ne rezervăm dreptul de a suspenda 
temporar sau definitiv calitatea de membru al programului Card de loialitate Wolkendorf.

Cardul este nominal/netransmisibil, iar posesorul acestuia trebuie să-l prezinte la fiecare vizită la recepția 
hotelului pentru validare.

Reducerile și beneficiile pe care le oferă acest card nu pot fi cumulate cu alte discounturi, pachete turistice sau 
oferte promoționale.

Toate beneficiile oferite în programul Card de loialitate Wolkendorf se acordă în limita disponibilității hotelului la 
momentul solicitării.

Sejururile eligibile pentru program sunt cele de minim 2 nopți consecutive. Intervalul de timp în care se pot 
acumula cele 5 șederi este de 18 luni de la data primului sejur.

După acumularea a 5 șederi la Wolkendorf Bio Hotel & Spa beneficiați de următoarele servicii:

• 1 noapte gratuită la Wolkendorf Bio Hotel & Spa - 2 adulți

• 25% discount la toate serviciile SPA Wolkendorf - 2 pers.

• 15% discount la restaurantul Wolkendorf - max 5 pers.

• 10% discount la serviciile din cadrul Libra Hotel Sibiu începând cu 01.09.2021.

• 10% discount la Amethyst Sky Bar by Union Plaza Hotel București - max 5 pers.

• 20% discount pentru organizarea aniversării la Amethyst Sky Bar by Union Plaza Hotel București sau 
Wolkendorf Bio Hotel & Spa - minim 10 pers.

Termenul de valabilitate al serviciilor menționate mai sus este de 12 luni de la data acumulării celor 5 șederi. 

Fiecare serviciu poate fi consumat o singură dată.

Cu drag,

Echipa WOLKENDORF BIO HOTEL & SPA

Termeni și condiții

www.wolkendorfhotel.ro


