
Vážení členové 
Alexandria bonus klubu,

začíná ta pravá letní sezóna a s ní přicházíme s dalšími infor-
macemi o našem klubu, rozesílání vašich bonusových karet a 
možnostech jejich uplatnění.

Během uplynulých dní jsme rozeslali našim členům více než 5 000 
karet. Pro vyjádření jejich hodnoty pro naše účely jsme použili 
poněkud jiné označení, než je použito v systému Sphere, proto 
nyní uvádíme pro upřesnění:

Silver card – stříbrná karta

Gold card – zlatá karta

Platinum card – diamantová karta

V systému Sphere je výše slev pro všechny tyto druhy karet 
jednotná.

Při nákupech zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi Ale-
xandria a při použití karet na uplatnění slev v pobytových místech 
se podle druhu karty výše poskytované slevy může lišit.

Přestože jsme se na vydání našich členských karet pečlivě při-
pravovali, někteří z vás dostali karty jiné hodnoty, než jaké podle 
předcházejících účastí na zájezdech očekávali. Tyto případy 
řešíme individuálně a karty budou připraveny k vydání v nejbliž-
ším možném termínu. Stejně pak ty případy, kdy se naši členové 
přihlásili a jejich přihlášky nebyly zařazeny do databáze našeho 
bonus klubu a karty tedy dostanou se zpožděním.

Tito členové klubu se nemusí obávat, že nedostanou šeky za 
nakoupené zájezdy či nebudou moci uplatnit slevy na výlety po-
řádané v některých destinacích. Naši delegáti budou informováni 
o tom, že tito zákazníci jsou členy klubu a jaké karty dostanou. 
V případě nákupů v obchodech a restauracích v zahraničních 
letoviscích pak bude stačit, když kartu bude mít alespoň jeden 
z rodiny.

V průběhu letní sezony také mnoho z vás splní podmínku přísluš-
ného počtu účastí na zájezdech a tím také možnost získání karty 
vyšší hodnoty.

Tyto případy nemůžeme řešit jednotlivě, ale po skončení hlavní 
sezony během podzimních měsíců proběhne hromadná výměna 
karet.

Také ti členové našeho klubu, kteří se přihlásili a letos se zúčast-
ní svého prvního zájezdu, obdrží karty až po návratu ze svých 
dovolených, nikoliv před odjezdem na zájezd. Tyto karty budeme 
rozesílat během podzimních měsíců tak, abyste je mohli použít při 
nákupu dalšího zájezdu z nových katalogů.

V případě, že dostanete kartu novou či náhradou za chybně 
vystavenou, prosím vás o zaslání staré karty na naši adresu Ale-
xandria bonus klub, Španělská 2, Praha 2, PSČ 120 00 nebo o její 
vrácení na našich pobočkách. 

Blíží se také doba odjezdů na dovolenou a s tím spojené odba-
vování zákazníků našich cestovních kanceláří na letišti, v rámci 
kterého budete dostávat bonusové šeky na slevu při koupi 
dalšího zájezdu.

Tyto šeky budou mít hodnotu 100, 200, 400, 600 a 1000 korun 
a každý člen obdrží maximálně 4 ks šeků tak, aby celkový součet 
odpovídal celkové hodnotě vypočtené ze základní ceny  zájezdu 
po odečtení ostatních slev. 

Tyto šeky jsou nepřenosné. Jejich čísla jsou evidována u jednot-
livých členů a platnost šeků vydaných v roce 2008 končí 31. 12. 
2009.

Členové klubu, kteří se účastní zájezdu s autobusovou dopravou, 
resp. vlastní dopravou, a nejsou tedy odbavováni při odjezdu 
našimi pracovníky, dostanou šeky poštou.

Vážení přátelé, věříme, že vám členství v našem klubu přinese 
řadu výhod a zpříjemní nejen vaši dovolenou. Těšíme se na další 
setkání na stránkách našeho červnového zpravodaje a přejeme 
všem našim členům krásné léto plné zajímavých zážitků a příjem-
ných setkání, klidné moře a dny plné slunce.
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S pozdravem

Jana Pavlovová,

manažerka Alexandria bonus klubu
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Itálie

Bibione

pro držitele všech typů karet
10% sleva v restauraci Apollo ( pizzerie s živou hudbou každý 
den)
10% sleva v restauraci Spaghetti Haus ( salátový bar zdarma)
50% sleva na všechny atrakce v lunaparku( každé pondělí)
Sleva na vstup do aquaparku Aquasplash
Sleva na vstup do parku Gulliverlandia

Lignano

Sleva na vstup do aquaparku Aquasplash
Sleva na vstup do parku Gulliverlandia

Egypt

Hurghada – City Tour zdarma – cca 3 hodinový výlet, návštěva 
staré části Dahar, zvenku prohlídka mešity a návštěva Akvária. 
Poté posezení u vodní dýmky a možnost nákupů.

Sharm El Sheikh – cca 3 hodinový výlet, zvenku prohlídka mešity, 
nákupy na Khaled Naama, 
návštěva kostela a poté posezení u vodní dýmky.

Řecko

Kos

půjčovna aut  – sleva 5 % - stříbrná karta
  sleva 10 % zlatá karta
  sleva 15 % diamantová karta 

Chios

půjčovna aut  – sleva 5 % pro držitele všech typů karet
výlety – zvýhodněné ceny – severní výlet 37 EUR
 – jižní výlet      37 EUR
 – oba výlety     68 EUR

Malta

Europcar

–  10% sleva  na  pronájem auta  na místě po předložení  Bonus 
klub  karty Alexandria.

Alpine Sterling Excursions Programme

–  10% sleva  na  exkurze  na místě po předložení  Bonus klub  
karty Alexandria.

White Horses Restaurant [RIU Seabank Hotel]

–  10%  sleva na jídlo (ne nápoje), jestliže klient objedná  bufetovou 
večeři  na místě po předložení  Bonus klub  karty Alexandria.

Le Mar Pizzeria [in Mellieha Bay]

–  10% sleva na jídlo (ne nápoje) po předložení  Bonus klub  karty 
Alexandria.

Jungle Grill [in Mellieha Bay]

–  10% sleva na jídlo (ne nápoje) po předložení  Bonus klub  karty 
Alexandria.

Café Latina Punta Rena [in Mellieha Bay]

–  10% sleva na jídlo (ne nápoje) po předložení  Bonus klub  karty 
Alexandria.

Trattoria De Buono [in Mellieha Bay]

–  10% sleva na jídlo (ne nápoje) po předložení  Bonus klub  karty 
Alexandria.

Bonaparte Restaurant [in St. Paul’s Bay]

–  10% sleva na jídlo i pití  po předložení karty  Bonus klub Alexan-
dria.

Bulharsko

Primorsko

restaurace JALP - sleva 10 % na jídlo (ne nápoje)
obchod s koženými oděvy na ulici Černo more - sleva 10 % na 
všechny produkty
butik MODISA – na náměstí naproti Českému informačnímu 
centru – sleva 10 %

Kiten

restaurace ELIT – sleva 10 % z celkové konzumace

Informace o slevách na výlety, které si zakoupíte v našem infor-
mačním centru v |Primorsku, dostanete přímo na místě.
Informace o slevách na služby (např. masáže) najdete přímo 
v hotelu Belvedere.

Většina provozoven v bulharských letoviscích se otevře až 
v červnu, proto naše nabídka není zatím úplná. 

Další podrobné informace najdete v jednotlivých pobytových 
místech na našich informačních tabulích. Obchody, restaurace, 
půjčovny aut a další provozovny, kde vám bude poskytnuta sleva, 
jsou označeny nálepkou Alexandria bonus klub a pro uplatnění 
slevy je třeba kartu předložit vždy před vystavením účtu.

Slevy pro členy Alexandria bonus klubu v jednotlivých destinacích 
a pobytových místech


