
 

HUDA CENA za najem mobilnih hišic v Superior
Lanterna kampu**** v Poreču!
2x nočitev za 4 osebe (unovčljivost do 24. 6. 2016)
 
NOSILEC KUPONA
Matjaz Trontelj
 
PONUDBA VSEBUJE
2x nočitev za 4 osebe (unovčljivost do 24. 6. 2016)
 
VSE PONUDBE ZAJEMAJO
• namestitev v mobilnih hišicah v Superior Lanterna kampu****
• končno čiščenje, posteljnina in brisače so vključene v ceno
• možna poznejša odjava iz kampa
• brezplačno parkirišče
 
POGOJI KORIŠČENJA
• Vsak lahko kupi in unovči neomejeno število kuponov.
• Unovčljivost preverite pri vsaki ponudbi posebej.
• Obvezna je predhodna rezervacija na telefonsko številko +385 52 465 000 ali na e-mail
callcenter@valamar.com.Priporočamo, da pred nakupom kupona preverite razpoložljivost termina pri ponudniku
in rezervacijo opravite takoj po nakupu.
• Kupon se smatra kot unovčen, v kolikor je uporabnik termin rezerviral, vendar ni prišel, ali odpovedal termina
vsaj 48 ur prej.
• Check in: od 14:00; check out: do 10:00.
• 1€/dan/osebo za turistično takso
 
ROK UNOVČLJIVOSTI DO VKLJUČNO

24.06.2016

 

120,00 €
 
LOKACIJA KORIŠČENJA KUPONA:
Superior Lanterna kamp****
Brulo 1, 1 Poreč
callcenter@valamar.com
+385 52 465 000

 
PONUDNIK
Valamar Riviera D.D.
Stancija Kaligari 1, Poreč
callcenter@valamar.com
+385 52 465 000
http://www.valamar.com/si/

 
Potrebujete pomoč? Tu smo 7 dni v tednu: ob delavnikih od 6. do 18. ure ter ob vikendih od 9. do 13. ure. Pokličite na 070 477 277 ali pišite na
info@kuponko.si

KODA KUPONA

2mGadMx

Kupon lahko unovčite takoj po prejetju plačila oziroma aktivaciji kupona. V kolikor ni drugače omenjeno v pogojih rabe, morate imeti ob koriščenju
številko kupona natisnjeno na papirju ali shranjeno v obliki sporočila SMS. V primeru obvezne rezervacije ponudniku sporočite, da imate kupon. Vsak
kupon na Kuponko.si ima unikatno številko in ime uporabnika, zato le-tega shranite in ne delite ali podarite. Kraja ali ponarejanje bo kaznovano.

Futurisimo d.o.o., Ljubljana, Slovenija
email: info@kuponko.si, spletna stran: www.kuponko.si, Facebook: kuponko.si


