
PŘEHLED KLUBOVÝCH BONUSŮ 

PLATNÉ OD 1. 10. 2018 – ver. 14. 9. 2018 

 

Modrá 

Modrou kartu má možnost získat každý, kdo si zakoupí jakýkoliv z pobytů od jedné noci. K této kartě přináleží základní 

sada výhod. 

- Zasílání pravidelných informací e-mailem 

- Exklusivní nabídky a slevy na vybrané produkty (dle aktuální měsíční nabídky) 

- 10 % sleva na koncerty, kino a zájezdy organizované lázněmi  

- Solná jeskyně zdarma – 45 min. (1x pro pobyty od 7 nocí) 

 

Stříbrná 

Stříbrnou kartu získá držitel modré karty automaticky při dosažení 120 bodů. K této kartě přináleží rozšířená sada 

výhod. 

- 3 % sleva z pobytu (nad rámec limitu slev) – neplatí pro klienty CK (cestovních kanceláří), CA (cestovních 

agentur) 

- Zasílání pravidelných informací e-mailem 

- Exklusivní nabídky a slevy na vybrané produkty (dle aktuální měsíční nabídky) 

- 20 % sleva na koncerty, kino a zájezdy organizované lázněmi 

- 20 % sleva na parkovné (Možno kombinovat se slevou ZTP/ZTP-P) 

- Časnější příjezd do hotelu / pozdější odjezd z hotelu (dle volných kapacit a možností v limitu +/- 4 hod.) 

- Volný vstup do Lázeňského centra Agricola - 90 min. bazén + sauna (2x za pobyt od 14 nocí) 

- Solná jeskyně zdarma - 45 min. (2x za pro pobyt od 14 nocí) 

- Welcome drink v rámci hotelu 

- Minerální voda na pokoji (1x za pobyt) i pro neléčebné pobyty 

 

Zlatá 

Zlatou kartu získá držitel stříbrné karty automaticky při dosažení celkového počtu 360 bodů. K této kartě přináleží 

rozšířená sada výhod. 

- 5 % sleva z pobytu (nad rámec limitu slev) – neplatí pro klienty CK, CA 

- Zasílání pravidelných informací e-mailem 

- Exklusivní nabídky a slevy na vybrané produkty (dle aktuální měsíční nabídky) 

- 30 % sleva na koncerty, kino a zájezdy organizované lázněmi 

- Časnější příjezd do hotelu / pozdější odjezd z hotelu (dle volných kapacit a možností v limitu +/- 4 hod.) 

- Možnost ubytování v pokoji vyšší kategorie bez dalšího příplatku (v době pobytu hosta, v rámci budovy dle 

možností a volných kapacit) 

- 40 % sleva na parkovné (Možno kombinovat se slevou ZT/ZTP) 

- Volný vstup do Lázeňského centra Agricola – 90 min. bazén + sauna (3 x za pobyt od 14 nocí) 

- Solná jeskyně zdarma 45 min. (3x za pobyt od 14 nocí) 

- Welcome drink v rámci hotelu 
- Minerální voda na pokoji (1x za pobyt) i pro neléčebné pobyty 
- Mísa ovoce na pokoji (1x za pobyt od 2 nocí) 

 

 



Platinová 

Platinovou kartu získá držitel zlaté karty automaticky při dosažení celkového počtu 600 bodů. K této kartě přináleží 

rozšířená sada výhod. 

- 10 % sleva z pobytu (nad rámec limitu slev) – neplatí pro klienty CK, CA  

- Zasílání pravidelných informací e-mailem 

- Exklusivní nabídky a slevy na vybrané produkty (dle aktuální měsíční nabídky) 

- 50 % sleva na koncerty, kino a zájezdy organizované lázněmi 

- Časnější příjezd do hotelu / pozdější odjezd z hotelu (dle volných kapacit a možností v limitu +/- 4 hod.) 

- Možnost ubytování v pokoji vyšší kategorie bez dalšího příplatku (platí pouze v době pobytu hosta, a to v rámci 

budovy dle možností a volných kapacit) 

- 100 % sleva na parkování  
- Volný vstup do Lázeňského centra Agricola – 90 min. bazén + sauna (4 x za pobyt od 14 nocí) 

- Solná jeskyně zdarma - 45 min. (4 x za pobyt od 14 nocí) 

- Welcome drink v rámci hotelu 
- Minerální voda na pokoji (1x za pobyt) i k neléčebným pobytům 
- Naplnění minibaru zdarma (1x za pobyt – složení dle podmínek jednotlivých hotelů) 
- Mísa ovoce na pokoji (1x za pobyt od dvou nocí) 

 

V Jáchymově dne 15. 9. 2018 


