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TRAVEL CARD
Ubytování zdarma
v evropských hotelech!
Procestujte Evropu
s vozem od s Autoleasing!
www.sautoleasing.cz

Vítejte ve světě dovolené s TRAVEL CARD holiday plus UNLIMITED

Také sníte o odpočinku, sportu, kultuře a poznání?
S TRAVEL CARD holiday plus UNLIMITED si splníte všechna dovolenková přání.
V okamžiku s ní získáváte neomezený počet přenocování v mnoha partnerských
hotelech pro zimní, letní, wellness i zážitkovou rekreaci. Dopřejte si víkendový výlet
za krásami rakouských Alp nebo naplánujte úžasný pobyt u Rudého moře. To vše
po celou dobu platnosti Vaší TRAVEL CARD holiday plus UNLIMITED!
Na www.sautoleasing.cz naleznete obsáhlý svět dovolené s TRAVEL CARD holiday
plus UNLIMITED. V pohodlí Vašeho domova zde naleznete aktuální nabídku
partnerských hotelů a svoji dovolenou si zde rezervujete online.

Přenocování zdarma – kolikrát si budete přát
Atraktivní prázdninové a městské hotely v mnoha evropských zemích Vás očekávají a splní Váš sen o odpočinku a dobrodružství. Kromě toho budete
svědky mnoha kulturních událostí, poznáte pamětihodnosti Vámi zvoleného města a strávíte krásné dny v hotelu dle svého přání!

Jako člen TRAVEL CARD holiday plus UNLIMITED získáváte
jako základní službu neomezený počet hotelových poukazů holiday plus:
■
■
■
■

pro neomezený počet bezplatných přenocování
pro Vás jako člena TRAVEL CARD holiday plus UNLIMITED a Vaši doprovodnou osobu
pro ubytování ve dvoulůžkovém pokoji ve všech partnerských hotelech holiday plus
po celou dobu Vašeho členství

Po dobu Vašeho pobytu v hotelu je nutno povinně uhradit snídani a večeři za osobu a noc.
Částku, kterou jste povinni zaplatit, určuje daný hotel.
Informace o povinné konzumaci získáte na www.sautoleasing.cz.

Během jednoho pobytu v hotelu můžete zaplatit hotelovými poukazy holiday plus 1 až max. 6 přenocování. Počet přenocování, která lze zaplatit hotelovými poukazy holiday plus,
se liší hotel od hotelu (viz. popisy hotelů na www.sautoleasing.cz). Doba Vašeho členství je uvedena na Vaší členské kartě TRAVEL CARD holiday plus UNLIMITED.

Ještě více požitku z dovolené s mnoha hotelovými a cestovními speciály
Kromě základní služby programu TRAVEL CARD holiday plus UNLIMITED, tedy bezplatného ubytování
pro dvě osoby, máte možnost využít výhod mnoha atraktivních hotelových a cestovních speciálů.
Ty se nabídkou služeb od základního servisu liší. Proto, prosím, při rezervaci na www.sautoleasing.cz
nepřehlédněte zvláštnosti v jednotlivých nabídkách.

Hotelové speciály – krátké dovolené zcela podle Vašeho vkusu
Hotelové speciály jsou atraktivní nabídky krátké dovolené ve vybraných partnerských hotelech
s mnoha rozmanitými a odpočinkovými aktivitami a se zvláštním tématickým zaměřením, jako
např. wellness a sport, města a kultura.
Zvláštnosti
Povinná rezervace večeře odpadá, místo toho je nutno uhradit povinnou minimální konzumaci.
Tento obnos může být využit pro platbu restauračních služeb nebo částečně také na úhradu
jiných hotelových služeb!

Pouze pár kroků ke skvělé dovolené
Vaše číslo TRAVEL CARD holiday plus UNLIMITED je vstupenkou k neomezené dovolenkové zábavě!

1. Zvolte cíl Vaší dovolené
Vstupte na www.sautoleasing.cz a zvolte si z obsáhlého světa TRAVEL CARD holiday plus UNLIMITED
hotel dle Vašich představ nebo některou z nabídek v rámci hotelových a cestovních speciálů.
U všech hotelových a cestovních nabídek naleznete také detailní popis.

2. Informujte se a rezervujte
Díky rezervačnímu systému na www.sautoleasing.cz máte možnost si rezervovat nejen ubytování,
ale i hotelový nebo cestovní speciál online. Přesný průběh rezervace se liší dle nabídky.
Proto, prosím, bezpodmínečně dbejte pokynů k rezervaci na www.sautoleasing.cz.

www.sautoleasing.cz

3. TRAVEL CARD holiday plus UNLIMITED hotelový a cestovní poukaz
Abyste si užili svoji dovolenou, potřebujete jako platidlo hotelové, resp. cestovní poukazy.
Ty si můžete vyžádat po zadání Vašeho členského čísla na www.sautoleasing.cz u daného popisu
nabídky. Dbejte, prosím, bezpodmínečně platných pokynů k rezervaci týkajících se jednotlivých
nabídek.

4. Sbírejte nezapomenutelné zážitky
Četné atraktivní výhody tohoto programu si můžete užívat neomezeně po dobu platnosti
Vaší TRAVEL CARD holiday plus UNLIMITED.

Hezkou dovolenou!

✶✶✶✶

✶✶✶✶

Orea Hotel
Voroněž

✶✶✶✶

Hortobágy
Club Hotel

Hotel
Partizán - Tále

Brno / Česká republika

Hortobágy / Maďarsko

Brezno / Slovensko

Jen pár kroků od dějiště významných mezinárodních
veletrhů a výstav – areálu BVV se nachází OREA hotel
Voroněž. Hotel nabízí ubytování ve více než 500 komfortních
hotelových pokojích, které jsou vybaveny koupelnou/sprchou,
WC, telefonem, TV se satelitem. Lobby bar, Whisky Club
„The Balvenie“ se živou hudbou a grill bar „Gurmet“ se
postarají o Vaši večerní zábavu. Nechte se kulinářsky hýčkat
regionálními specialitami v „Moravské chalupě“. Pokud
máte chuť relaxovat, je Vám k dispozici hotelová sauna.
I příznivcům sportu se v blízkém okolí hotelu nabízí pestré
vyžití: tenis, golf, minigolf, sportovní střelba, jízda na koni
nebo plavání.

Navštivte maďarskou pustu, největší evropskou travnatou
step. Hortobágy představují centrum rozsáhlého národního
parku, v němž můžete využít rozmanitých možností, jak
strávit svůj volný čas: jízdou na koni, cyklistikou, pěší
turistikou, pozorováním ptáků a mnoha dalšími aktivitami.
Hortobágy Club Hotel Vás uvítá uprostřed divoké romantické
přírody. Sestává se z jedné hlavní budovy a 20 malých
apartmánových domků. Dvě restaurace nabízejí maďarské
a mezinárodní speciality, ve dvou barech si můžete vychutnat
osvěžující nápoje a naplno si užívat volného času.

Hotel Partizán na Tálech Vás přivítá svou jedinečnou
polohou uprostřed nekonečných lesů. Využijte nesčetné
možnosti relaxace a sportovních aktivit, nebo se jednoduše
nechte okouzlit přírodními krásami Nízkých Tater. Hotelová
restaurace má pro Vás připraveny speciality tradiční
slovenské, ale i mezinárodní kuchyně. Potěší Vás jistě také
široký sortiment vín, která jsou v nabídce. Uvolněte se po dni
plném zážitků v lákavém wellness centru se saunou, krytým
bazénem, parní lázní, posilovnou a masážemi.

Možnosti rezervace:

Možnosti rezervace:

1 2 3 4 5 6

Křížkovského 47
CZ-60373 Brno
Tel.: 00420 543 141 111
Fax: 00420 543 212 002

Možnosti rezervace:

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Cena za osobu/noc:

Cena za osobu/noc:

Cena za osobu/noc:

Snídaně
9 EUR/243 Kč

Snídaně
7 EUR/189 Kč

Snídaně
7 EUR/189 Kč

Večeře
21 EUR/567 Kč
(4-chodové menu)

Večeře
20 EUR/540 Kč
(3-chodové menu)

Večeře
21 EUR/567 Kč
(3-chodové menu)

Změny cen vyhrazené.
Aktuální ceny najdete
na webových stránkách.

HU-4071 Hortobágy
Tel.: 0036 52 369 020
Fax: 0036 52 369 027

Změny cen vyhrazené.
Aktuální ceny najdete
na webových stránkách.

Více na www.sautoleasing.cz

Více na www.sautoleasing.cz

Ceny v Kč jsou orientační. Přepočítávací kurz: 1 EUR = 27 Kč.

Ceny v Kč jsou orientační. Přepočítávací kurz: 1 EUR = 27 Kč.

Bystrá 108
SK-97765 Brezno
Tel.: 00421 48 6308500
Fax: 00421 48 6308523

Změny cen vyhrazené.
Aktuální ceny najdete
na webových stránkách.
Více na www.sautoleasing.cz

Ceny v Kč jsou orientační. Přepočítávací kurz: 1 EUR = 27 Kč.

Příklady úspor nákladů na dovolené s TRAVEL CARD holiday plus UNLIMITED
www.hotelatos.cz

Hotel Atos***
Praha, Česká republika

Standardní
cena

bezplatně

405 EUR/10 935 Kč

30 EUR/810 Kč

v ceně

3 x cena večeře pro 2 osoby

60 EUR/1 620 Kč

v ceně

Celková cena pro 2 osoby

90 EUR/2 430 Kč

� 405 EUR/10 935 Kč

3 x přenocování pro 2 osoby
3 x cena snídaně pro 2 osoby

Úspora
www.hoteltulipan.sk

TRAVEL CARD holiday
plus UNLIMITED

Best Western Hotel Tulipán****
Tatranská Lomnica, Slovensko

Úspora
až 70 %

315 EUR/8 505 Kč
TRAVEL CARD holiday
plus UNLIMITED

Standardní
cena

bezplatně

417 EUR/11 259 Kč

30 EUR/810 Kč

v ceně

3 x cena večeře pro 2 osoby

�120 EUR/3 240 Kč

v ceně

Celková cena pro 2 osoby

150 EUR/4 050 Kč

417 EUR/11 259 Kč

3 x přenocování pro 2 osoby
3 x cena snídaně pro 2 osoby

Úspora

267 EUR/7 209 Kč

Přepočítávací kurz: 1 EUR = 27 Kč, ceny jsou zaokruhleny, změna cen vyhrazena. Stav cen: 02/2010.

Úspora
až 64 %

Dovolená každému dle jeho přání
Panorama Hotel Prague
Praha, Česká republika

OREA Hotel Horal
Špindlerův Mlýn, Česká republika

Vychutnejte si zvláštní kouzlo každého hotelu a vracejte se domů
plni krásných vzpomínek na nádherně strávenou dovolenou.
Je jedno, zda vyhledáváte wellness, sportovní aktivity, zážitky či
přírodu – program TRAVEL CARD holiday plus UNLIMITED Vám
splní všechny Vaše sny a přání o dovolené.

Zámecký Hotel Sychrov
Sychrov, Česká republika

Lázeňský hotel Thermal
Karlovy Vary, Česká republika

M HOTEL
Lublaň, Slovinsko

Hotel Ribno
Bled, Slovinsko

www.sautoleasing.cz
Hotel Park
Hokovce-Dudince, Slovensko

Hotel Golfer
Kremnica, Slovensko

Hotel Rysy
Tatranská Štrba, Slovensko

Hotel Satel
Poprad, Slovensko

Holiday Inn Vienna-South
Vídeň, Rakousko

Hotel Panhans
Semmering, Rakousko

Hotel-Pension Aktivpark Kremsmünster
Kremsmünster, Rakousko

Hotel Carinthia
Bad Hofgastein, Rakousko

Dovolená každému dle jeho přání
Charme Hotel Anatol
Meran, Itálie

Villa Le Rondini
Florencie, Itálie

Hotel President Terme
Abano Terme, Itálie

Prinzregent an der Messe
Mnichov, Německo

Avalon Hotel Bad Reichenhall
Bad Reichenhall, Německo

Aktiv und Vital Hotel Residenz Griesbach
Bad Griesbach, Německo

Ramada Lake Balaton
Balatonalmádi, Maďarsko

Hotel Benczúr
Budapešť, Maďarsko

www.sautoleasing.cz

Vyberte si z internetové nabídky
z více než 1600 hotelů v 18 zemích.

