
                                                            

 
Program lojalnościowy Green Club 

 
W programie Green Club przyznajemy specjalne karty członkowskie. Nasi lojalni Goście mogą zostać 

posiadaczami następujących kart: 
 

>> Green 
>> Silver 

>> Gold 

 
Green - kartę członkowską przyznajemy osobie, która w okresie 12 miesięcy kalendarzowych od 

momentu wypełnienia deklaracji przystąpienia do Programu w Green Mountain Hotel***** i Green 
Apartments zrealizuje transakcje opiewające w sumie na kwotę minimum 5000 zł brutto. Jednorazowa 

transakcja może obejmować maksymalnie 2 pokoje lub 2 apartamenty. Na kwotę składają się wszystkie 

składowe rachunku Gościa (usługi noclegowe, gastronomiczne, SPA, opłata parkingowa) z wyłączeniem 
opłaty lokalnej. Gość otrzymuje wirtualną kartę członkowską. 

 
Silver - kartę członkowską przyznajemy osobie, która w okresie 12 miesięcy kalendarzowych od 

momentu wypełnienia deklaracji przystąpienia do Programu w Green Mountain Hotel***** i Green 
Apartments zrealizuje transakcje opiewające w sumie na kwotę minimum 10 000 zł brutto. Jednorazowa 

transakcja może obejmować maksymalnie 2 pokoje lub 2 apartamenty. Na kwotę składają się wszystkie 

składowe rachunku Gościa (usługi noclegowe, gastronomiczne, SPA, opłata parkingowa) z wyłączeniem 
opłaty lokalnej. Gość otrzymuje kartę członkowską Silver. 

 
Gold - kartę członkowską przyznajemy osobie, która w okresie 12 miesięcy kalendarzowych od momentu 

wypełnienia deklaracji przystąpienia do Programu w Green Mountain Hotel***** i Green Apartments 

zrealizuje transakcje opiewające w sumie na kwotę minimum 20 000 zł brutto. J Jednorazowa transakcja 
może obejmować maksymalnie 2 pokoje lub 2 apartamenty. Na kwotę składają się wszystkie składowe 

rachunku Gościa (usługi noclegowe, gastronomiczne, SPA, opłata parkingowa) z wyłączeniem opłaty 
lokalnej. Gość otrzymuje kartę członkowską Gold. 

 
 

Profity Green Club 

 
 

Karta Green upoważnia do: 
 

 Welcome drink dla każdej osoby zameldowanej w pokoju posiadacza karty do wykorzystania w 

Lobby Bar. 

 5 % rabatu na następne rezerwacje 

 
 

Karta Silver upoważnia do: 
 

 wypożyczenia sprzętu rekreacyjnego na 1 dzień (rower mtb zwykły, hulajnoga). Opcja do 

wykorzystania raz na pobyt. Sprzęt wypożyczany jest tylko z hotelowych wypożyczalni, które 

czynne są w ściśle określonych porach roku, dniach i godzinach. 
 Welcome drink dla każdej osoby zameldowanej w pokoju posiadacza karty do wykorzystania w 

Lobby Bar. 

 7 % rabatu na następne rezerwacje 

 Parkingu gratis lub 50% zniżki na parking w garażu podziemnym (tylko w przypadku 

dostępności miejsc i po wcześniejszym ustaleniu z recepcją) 
 Wcześniejszy Check-in od godziny 12:00 (możliwości wcześniejszego check-in  tylko w przypadku 

dostępności miejsc i po wcześniejszym ustaleniu z recepcją) 

 Późniejszego Check-out do godz. 14:00 (możliwości późniejszego check-out  tylko w przypadku 

dostępności miejsc i po wcześniejszym ustaleniu z recepcją) 
 



                                                            

Karta Gold upoważnia do: 
 

 wypożyczenia sprzętu rekreacyjnego na 1 dzień (rower mtb zwykły, hulajnoga). Opcja do 

wykorzystania raz na pobyt. Sprzęt wypożyczany jest tylko z hotelowych wypożyczalni, które 
czynne są w ściśle określonych porach roku, dniach i godzinach. 

 10% rabatu na napoje alkoholowe i bezalkoholowe w hotelowych restauracjach i barach. Rabat 

dotyczy rachunku regulowanego przez posiadacza karty przy rezerwacji maksymalnie do 4 osób. 

 Welcome drink dla każdej osoby zameldowanej w pokoju posiadacza karty do wykorzystania w 

Lobby Bar. 
 Wstawka Green VIP do pokoju lub apartamentu w dniu przyjazdu 

 Parkingu gratis na zewnątrz i w garażu podziemnym (tylko w przypadku 

dostępności miejsc i po wcześniejszym ustaleniu z recepcją) 

 10 % rabatu na następne rezerwację 

 Darmowej konsultacji z kosmetyczką w salonie Dr Iren Eris, po wcześniejszym umówieniu 

terminu w recepcji Spa. 
 Wcześniejszy Check-in od godziny 12:00 (możliwości wcześniejszego check-in  tylko w przypadku 

dostępności miejsc i po wcześniejszym ustaleniu z recepcją) 

 Późniejszego Check-out do godz. 14:00 (możliwości późniejszego check-out  tylko w przypadku 

dostępności miejsc i po wcześniejszym ustaleniu z recepcją



                                                            

 


