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Restaurace

Travní lyžování

Wellness

Mountainboardy

Hotel Krakonoš, Dolní náměstí

Skiareál Pařez

Sleva 10 % na stravovací služby
v restauraci a ve vinárně hotelu Krakonoš.
Zahrádka po celý den, stravovací služby
včetně snídaní.
Sleva 5% na služby Sauny a sleva 5%
na Relax & wellness služby

-10%

tel.: 481 522 466, 603 155 874
www.hotelkrakonos.cz

Restaurace
Půjčovna kol
Hotel Helena, Horní Rokytnice 60

Pension ALF, Dolní Rokytnice 317

Dolní Rokytnice - Studenov

Sleva 20% v půjčovně travních lyží ve Skiareálu Pařez.
Cena zapůjčení kompletního vybavení
+ jízdné činí 290,- Kč za hodinu.
Začátečníkům rádi poradíme.
U nás můžete lyžovat i v létě!

-20%

tel.: 605 556 536, 606 473 490
www.skiparez.cz

Benefit program Rokytnice PLUS
je bonusový program pro návštěvníky Rokytnice nad Jizerou ubytované ve vybraných ubytovacích
zařízeních.
Těmto návštěvníkům Rokytnice
nad Jizerou je na dobu jejich pobytu poskytována karta hosta Benefit
program Rokytnice PLUS, se kterou
návštěvník získá řadu výhod.

Sleva 10 % na stravovací služby
v restauraci hotelu Helena.
Sleva 10% v půjčovně horských kol
v hotelu Helena.

-10%

tel.: 481 522 466, 603 155 874
www.hotelkrakonos.cz

www.rokytnice.com/sdruzeni
www.rokytnice-info.eu
www.rokytnice.com

Restaurace

Slevy v rámci Benefit program Severní Čechy
Držitel karty zároveň získává celou řadu
výhod a slev v rámci Benefit programu
Severní Čechy. Sseznam všech akceptantů
karet Benefit program Severní Čechy
naleznete na: www.benefitprogram.cz

Sleva 10 % na stravovací služby
v restauraci Pension Alf při konzumaci
v hodnotě nad 500,- Kč.

-10%

tel.: 481 522 466, 603 155 874
www.rokytnice.com/alf

Lanové centrum
Vertical Park

Classic Outdoor s.r.o., Harrachov
Vertical Park Harrachov
Obří houpačka - Sleva 30%
Sleva 30% na obří houpačku ve Vertical
parku v Harrachově.
Lanové centrum - sleva 10%
Sleva 10% z programů nabízených v Lanovém centru Proud Harrachov (objednávka
nutná předem, viz. Web).
Sleva 5% z letních programů
Sleva 5% z programů nabízených Classic
Outdoor (vodácké výlety, MTB výlety,
lukostřelba...).

-30%
tel.: 603 777 255
www.verticalpark.cz

Pokyny pro držitele karty Benefit program Rokytnice PLUS
1. Karta je Vám zapůjčena pouze na dobu Vašeho pobytu v ubytovacím zařízení. Při odjezdu vraťte kartu ubytovateli.
2. Jedna karta platí pouze pro jednu osobu. Každý host má nárok na svou vlastní kartu (včetně dětí).
3. Ubytovatel je oprávněn vybrat peněžní zálohu, která Vám bude vrácena při odevzdání karty.
4. V případě odcizení nebo ztráty karty se záloha nevrací.
V případě ztráty nebo odcizení karty ztrácíte nárok na výhody v rámci Benefit programu Rokytnice PLUS - náhradní karta
se nevydává.
5. Ztrátu nebo odcizení neprodleně hlaste ubytovateli.
6. Při uplatňování slevy nejprve předložte kartu Benefit programu Rokytnice PLUS. (Hlaste předem, že jste držiteli karty)

