Promocja: MH 001/S21/SG02

Poznań, dnia 16.03.2021

Regulamin Promocji PREZENTY OD SIECI MITSIS HOTELS

I.

ZASADY PROMOCJI

1. Organizatorem promocji „PREZENTY OD SIECI MITSIS HOTELS” jest Zespół Sprzedaży Grupowej
Grecos Holiday Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 76A, 60-311 zwany dalej
Organizatorem.
2. Promocja dotyczy hoteli Mitsis Ramira Beach 5*, Mitsis Rodos Village Beach Hotel & SPA 5*, Mitsis
Rodos Maris Resort & Spa 5*, z datą pobytu od 1.04-30.06.2021 oraz od 01.09-31.10.2021,
dostępnych w aktualnej ofercie Organizatora.
3. Warunkiem koniecznym skorzystania z promocji jest dokonanie rezerwacji grupowej z aktualnej oferty
Organizatora na sezon 2021 w okresie: 16 marca do 15 kwietnia 2021.
4. Zgłoszenie oraz realizacja imprezy odbywa się poprzez kontakt z Zespołem Sprzedaży Grupowej mail:
grupy@grecos.pl, tel. 61 2797450.
5. Rezerwacji można dokonywać bezpośrednio u Organizatora: grupy@grecos.pl, poprzez formularz
ofertowy dostępny na: https://formularze.grecos.pl/wyjazdy-grupowe/ lub za pośrednictwem biur
podróży/agencje incentive.
6. Rezerwacja uznana jest za dokonaną po wpłaceniu zaliczki w wysokości 20% wartości rezerwacji
grupowej w terminach określonych w umowie.
7. Promocja dotyczy tylko rezerwacji grupowych (powyżej 20 pokoi 2 osobowych), nie dotyczy zamówień
indywidualnych i „mini grup”.
8. Używane w niniejszym regulaminie pojęcie „Klient” oznacza osobę/podmiot, która zawarła z
Organizatorem umowę grupową o udział w imprezie turystycznej lub osobę/podmiot, na rzecz której
umowa taka została zawarta.

II.

KORZYŚCI W PROMOCJI „PREZENTY OD SIECI MITSIS HOTELS”

1. Klient, który dokona rezerwacji grupowej na imprezę turystyczną w jednym z wymienionych w pkt. I.2
hoteli, w okresie trwania promocji, o którym mowa w pkt.I.3 niniejszego regulaminu otrzymuje
GRATIS:
1.1 Pobyt dla 4 osób w pokojach 2 osobowych na 7 dni.
Pobyt Gratis dla 4 osób dotyczy zarezerwowanego 19. i 20. pokoju, obejmuje: nocleg, wyżywienie,
korzystanie z infrastruktury i serwisu hotelu. Każda z 4 osób, której dotyczy pobyt Gratis zostanie
obciążona stałym kosztem 1290 zł pokrywającym usługę przelotu, transferu, ubezpieczenia
podstawowego, TFG, TFP. W przypadku zmniejszenia ilości pokoi poniżej wymaganej ilości 20 pokoi
2 osobowych, w pierwszej kolejności zostaną anulowane pokoje objęte pobytem GRATIS.

1.2 Specjalnie przygotowaną część restauracji na kolację dla grupy podczas całego pobytu.
Rezerwacja stolików zostanie dokonana w specjalnie wydzielonej części restauracji. Miejsce oraz
dokładna godzina zostanie potwierdzona przez Zespół Sprzedaży Grupowej przed rozpoczęciem
pobytu grupy. Restauracja nie jest zarezerwowana na wyłączność grupy.
1.3 Upominek powitalny od sieci MITSIS HOTELS:
- kosz owoców oraz wino w każdym pokoju
- upominki dla dzieci: zabawka plażowa (dzieci do 5 lat), blok rysunkowy oraz kredki (dzieci do 8 lat),
puzzle (dzieci do 13 lat), kijek do selfie (dzieci powyżej 13 lat)
1.4 Codziennie uzupełniany mini bar.
Zawartość mini baru przez cały pobyt w hotelu jest bezpłatna.
1.5 Room service.
Usługa room service jest bezpłatna 24h przez 7 dni.
1.6 20 % zniżki na SPA, sporty wodne oraz na zakupy w sklepach na terenie hotelu.
Dla każdego uczestnika nielimitowana zniżka 20%, obowiązuje przez cały pobyt w hotelu.
Ze zniżki na SPA wyłączony jest hotel Mitsis Ramira Beach Resort (brak centrum SPA), w zamian
klienci otrzymują zniżkę 20 % na usługę masażu na plaży.

III.

REKLAMACJE
Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu promocji można składać
wyłącznie pisemnie na adres Organizatora: ul. Grunwaldzka 76A, 60-311 Poznań.

IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część umowy o udział w imprezie
turystycznej i maja pierwszeństwo przed postanowieniami Ogólnych Warunków Uczestnictwa w
imprezach Grecos Holiday obowiązujących u Organizatora w dniu zawarcia umowy o udział w
imprezie turystycznej, a w zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się Ogólne
Warunki Uczestnictwa w imprezach Grecos Holiday obowiązujące u Organizatora w dniu zawarcia
umowy o udział w imprezie turystycznej.
2. Wszelkie spory związane z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo sądy.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16.03.2021, przy czym okres jego obowiązywania
upływa z ostatnim dniem Promocji „PREZENTY OD SIECI MITSIS HOTELS”, o którym mowa w pkt
I.3 niniejszego regulaminu.

