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Udělejte radost nejen svým blízkým, ale i potřebným
Pokud neradi věnujete peníze, či si nepřejete aby obdarovaný věděl přesnou hodnotu dárku, tak
dárkový poukaz od LH Hotels na 1 noc se snídaní pro dvě osoby v našich nejlepších pokojích typu
Junior Suite je to pravé.
Dárkový poukaz v hodnotě 2 500 Kč dále obsahuje welcome drink pro 2 osoby, 60 min. ve
wellness pro 2 osoby, parkování a wi-fi internet po dobu pobytu zdarma. Všechny pokoje typu
Junior suite jsou navíc vybaveny minerální vodou a kávovarem s kávou zdarma
Navíc zakoupením poukazu potěšíte nejen své blízké, ale zároveň pomůžete těm nejmenším.
Společnost LH Hotels & Resorts s.r.o. věnuje 5% z hodnoty poukazu nadaci Život dětem, která
podporuje, nemocné, handicapované a opuštěné děti.
www.zivotdetem.cz
Můžete zakoupit jakýkoli počet poukazů/nocí a poukazy využít v kterémko-li hotelu sítě LH Hotels.
Poukazy můžete zakoupit na jakéko-li recepci LH Hotels (platba v hotovosti, kartou, převodem na
účet) či objednat na centrále společnosti na emailu info@lhhotels.cz . Bude Vám vystavena faktura
a po uhrazení částky obdržíte poukaz. V případě převodu na účet, budou poukazy předány (osobně
/ zaslány doporučenou poštou) až po připsání příslušné částky na bankovní účet. Poukazy jsou
platné 12 měsíců od data vystavení a nelze je zpětně proměnit za peníze.
www.lhhotels.cz
Těšíme se na návštěvu Vašich blízkých a přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních a šťatný
nový rok 2019
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