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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 2 750 Kč dále obsahuje welcome drink pro 2 osoby a 60 min. ve
wellness („veřejná“ část wellness dle nabídky hotelu) pro 2 osoby. Všechny prostorné pokoje typu
Junior suite jsou navíc vybaveny minerální vodou a kávovarem s kávou zdarma, kvalitní hotelovou
kosmetikou v rámci koupelen. Ve všech hotelech poskytujeme wi-fi internetové připojení po dobu
pobytu zdarma.
V **** LH Vintage Design Hotelu SAX, Praha s upravenými podmínkami:
Dárkový poukaz v hodnotě 2 750 Kč obsahuje ubytování v designovém pokoji typu Junior Suite
s kávovarem a kávou zdarma, lahev vína, minerální vodu při příjezdu na pokoji a bufetovou snídani.
V Apartments Embassy**** by LH, Praha s upravenými podmínkami:
Dárkový poukaz v hodnotě 2 750 Kč obsahuje ubytování v pokoji typu Superior či Superior Caste
view (dle dostupnosti) s kávovarem a kávou zdarma, lahev vína, konzumaci z minibaru – ZDARMA,
bufetovou snídaní v rámci blízkého **** LH Vintage Design Hotel SAX.
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
(dle obsazenosti hotelu a mimo vybraných top termínů – Silvestr, Velikonoce) . 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
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Tento dokument je určen pouze adresátovi a je zakázáno jeho čtení nebo užití jinou osobou. Společnost LH Hotels & Resorts s.r.o. a s ní spřízněné společnosti
tudíž nezodpovídají za jakékoli neoprávněné užití tohoto dokumentu nebo jeho části. Jakékoli kopírování, reprodukce, rozšiřování, zveřejňování, úpravy a
prezentace tohoto dokumentu jsou přísně zakázány. Jestliže jste tento dokument obdrželi omylem, prosíme o jeho okamžité smazání a zničení. Děkujeme Vám.

LH HOTELS & RESORTS s.r.o., IČ 063 41 969, se sídlem v Praze 2, Římská 103/12, 120 00
Společnost je zapsána v Obchodní rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280561
PRAGUE / BRATISLAVA

strana 2
PRAGUE HEAD OFFICE
TEL 00420 222 713 571 FAX 00420 469 639 939
w w w lhhotels.cz
Tento dokument je určen pouze adresátovi a je zakázáno jeho čtení nebo užití jinou osobou. Společnost LH Hotels & Resorts s.r.o. a s ní spřízněné společnosti
tudíž nezodpovídají za jakékoli neoprávněné užití tohoto dokumentu nebo jeho části. Jakékoli kopírování, reprodukce, rozšiřování, zveřejňování, úpravy a
prezentace tohoto dokumentu jsou přísně zakázány. Jestliže jste tento dokument obdrželi omylem, prosíme o jeho okamžité smazání a zničení. Děkujeme Vám.

