
БІЛЬШЕ ЗАДОВОЛЕННЯ 

ВІД ЗИМОВОГО ВІДПОЧИНКУ 

MasterCard пропонує власникам преміальних 
карток MasterCard Gold та MasterCard Platinum 
скористатись знижками та особливими 
пропозиціями на кращих гірськолижних 
курортах Франції, Швейцарії та Італії, які 
зроблять відпочинок незабутнім. 

Готелі Франції 

Le Golf (пропозиція дійсна до 24 квітня 2015) 

- готель в центрі гірськолижного курорту Аркс 

- знижка 10% на проживання 

Щоб скористатися пропозицією, надішліть промокод «Offer 

MasterCard» на адресу електронної пошти 

reservation@hotelgolflesarcs.com або назвіть промокод, 

зателефонувавши за номером +33 (0)4 79 41 43 43 під час 

бронювання.  

www.golf-hotel-lesarcs.com 

  

Les Bruyeres (пропозиція дійсна до 24 квітня 2015) 

- 10% знижки на проживання в готелі Les Bruyeres, який розташований у підніжжя альпійських схилів 

Щоб скористатися пропозицією, надішліть промокод «MasterCard Offer» на адресу електронної пошти 

email.info@lesbruyeres-hotel.com або назвіть промокод, зателефонувавши на номер 33 (0)4 50 79 15 76 

під час бронювання.  

www.bruyeres-hotel-menuires.com 

Hotel Relais & Chateaux Le Savoie (пропозиція дійсна до 19 квітня 

2015) 

- приємні компліменти* в п'ятизірковому готелі, розташованому в 

центрі гірськолижного курорту Валь д'Ізер. 

Щоб скористатися пропозицією, надішліть промокод «Le Savoie 

Premium» на адресу електронної пошти info@lesavoie.com або назвіть 

промокод, зателефонувавши за номером  +33 (0)4 79 00 01 15 під час 

бронювання.  

*Замовляючи номер, у вартість якого входить сніданок, Ви отримаєте 

комплімент у вигляді фірмової пляшки савойського вина. 

Замовляючи номер, у вартість якого входить сніданок і вечеря, Ви отримаєте 

комплімент у вигляді гастрономічної вечері на двох. 

www.lesavoie.com 
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Mercure Les Bossons (пропозиція дійсна до 1 грудня 2015) 

- сучасне 4-х зіркове шале 

- 10% знижки на проживання  

 - готель надає безкоштовний паркінг для автомобілів, криту 

автостоянку, а також трансфер до Шамоні під час від'їзду. 

Щоб скористатися пропозицією, введіть промокод 

«MasterCard Offer» під час бронювання на сайті 

www.temmos.com або назвіть промокод, зателефонувавши за 

номером +33/4/50532622. 

www.temmos.com 

Le Strato (пропозиція дійсна до 6 квітня 2015) 

- розкішний готель Куршевеля 

- приємний комплімент у вигляді пляшки французького шампанського і 

кошика з фруктами (пропозиція дійсна лише для прямих бронювань і не діє у разі 

бронювання через агенції) 

 Щоб скористатися пропозицією, введіть промокод «MasterCard 

Premium» на сайті www.hotelstrato.com 

 або назвіть промокод, зателефонувавши за номером 0033 (0)4 79 41 51 

60. 

www.hotelstrato.com 

L'Helios Hotel (пропозиція дійсна до 11 квітня 2015) 

- 4-х зірковий готель в самому серці гірськолижного курорту 

Мерібель. 

- 10 % знижки на проживання (винятки: номер з 

напівпансіонатом та додаткові послуги в готелі)  

Щоб скористатися пропозицією, надішліть промокод «L’Helios 

MasterCard Eastern Europe» на адресу електронної пошти 

contact@lhelios.com або назвіть промокод, зателефонувавши 

за номером +33 (0) 479 242 242. 

www.lhelios.com 

Les Aiglons (пропозиція дійсна до 1 грудня 2015) 

- 3-х зірковий затишний готель біля підніжжя Монблану 

- знижка 10% на проживання 

 

Щоб скористатися пропозицією, надішліть промокод  «MasterCard 

Offer» на адресу електронної пошти 

reservation@hotelaiglonschamonix.com або назвіть промокод, 

зателефонувавши за номером 0033 (0)4 50 55 90 93. 

www.aiglons.com 

  

   

Le Morgane (пропозиція дійсна до 1 грудня 2015) 

- 4-х зірковий готель гірськолижного курорту Шамоні 

- знижка 10% на проживання 

Щоб скористатися пропозицією, введіть промокод «MasterCard Privilege» під час бронювання на сайті www.morgane-hotel-

chamonix.com або зателефонувавши за номером 00 33 (0)4 50 53 57 15. 
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Готелі Швейцарії 

Kempinski (пропозиція дійсна у періоди: до 12 квітня 2015, 

20 червня - 13 вересня 2015) 

- вишуканий швейцарський готель з краєвидом на 

засніжені схили Альп 

- 10% знижки на проживання в готелі за запитом  

- підвищення категорії номера* 

- VIP-подарунок після прибуття 

- пізній виїзд з готелю* 

Щоб скористатися пропозицією, назвіть промокод 

«MasterCard Premium», зателефонувавши за номером 

+41 81838 3838. 

www.kempinski.com 

*За наявності вільних номерів 

Grand Hotel Zermatterhof (пропозиція дійсна у періоди: до 12 квітня 2015, 20 

червня - 13 вересня 2015) 

- кошик фруктів і вино місцевого виробництва під час поселення 

- сертифікат на суму 100,00 CHF у спа-салон 

- підвищення категорії номера (за наявності) 

Щоб скористатися пропозицією, надішліть промокод «MasterCard Premium 

Offer» на адресу електронної пошти info@zermatterhof.ch або назвіть 

промокод, зателефонувавши за номером +41 27966 66 00. 

www.zermatterhof.ch 

Деталі за телефоном 0 800 309 000 (дзвінки зі стаціонарних 

телефонів безкоштовні, з мобільних – згідно з тарифами мобільних 

операторів) та на сайті www.mastercard.ua 
Екстремальні відчуття – безцінні, для 

всього іншого є MasterCard!  

Готелі Італії 

Cristal Palace (пропозиція дійсна до 31 грудня 2015)  

- готель розташований на лижному курорті Мадонна ді Кампільйо 

- 1 денний квиток ski pass у подарунок при бронюванні від шести 
ночей 

Щоб скористатися пропозицією, назвіть її під час бронювання по 

телефону +39 0465 44 60 20 або через e-mail 

info@cristalpalacecampiglio.it 

www.cristalpalacecampiglio.it 

Grand Hotel Savoia (пропозиція дійсна до 31 грудня 2015)  

- Один із найрозкішніших готелів Італії, що розташований в серці 

гірськолижного курорту Cortina d’Ampezzo  

- 1 денний квиток ski pass у подарунок при бронюванні від шести ночей 

Щоб скористатися пропозицією, назвіть її під час бронювання по 

телефону +39 0436 3201 або через e-mail 

reservation@grandhotelsavoiacortina.it 

www.grandhotelsavoiacortina.it/ru/ 
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