
 

 

Детальні умови особливих пропозицій держателям преміальних карток MasterCard (MasterCard 

Gold, MasterCard Platinum, MasterCard World, MasterCard World Elite).  

Особливі пропозиції у французькому готелі L'Aigle des Nieges* 

Відпочиньте у вишуканому готелі в кількох кроках від снігових трас Валь д'Ізер. 

Тільки у власників преміальних карток MasterCard® є унікальна можливість отримати знижку 10% в готелі L'Aigle 

des Nieges, який розташований у французькому містечку Валь д'Ізер, поблизу снігових трас. 

Щоб скористатися пропозицією, надішліть промокод «MasterCard Offer» під час бронювання на електронну 

адресу reservation@hotelaigledesneiges.com або назвіть промокод, зателефонувавши за номером 0033 (0) 4 79 

06 18 88. 

Розташований в самому центрі історичної частини містечка Валь д'Ізер, готель L'Aigle des Nieges вважається одним 

із наймодніших місць регіону. 

Піднявшись на висоту 1850 м над рівнем моря, готель приваблює своїм унікальним місцем розташування в 

кількох кроках від снігових трас. Завдяки цьому ви зможете насолоджуватися всіма перевагами  курорту. 

Реконструйований архітектурно-будівельною компанією ID.Associés**, готель L'Aigle des Nieges ідеально поєднує 

сучасність і традиційний стиль савойського будинку: натуральне дерево і необроблений камінь чудово 

гармонують із кольоровими і світловими рішеннями. 

У 109 просторих і зручних номерах гості зможуть по-справжньому відпочити після гірських схилів. 

У готелі є також чудовий спа-центр і престижний концептуальний ресторан Pier Paul Jack***, в якому на Вас 

чекають справжні гастрономічні відкриття. 

Пропозиція дійсна до 14 квітня 2014 року. 

www.hotelaigledesneiges.com 

*Л’Ейгл Дес Нігес. 

**АйДі Асосіес. 

***П'єр Поль Джек. 

Особливі пропозиції у французькому готелі Le Golf* 

Відчуйте теплу атмосферу чудового готелю в центрі гірськолижного курорту Аркс. 

Тільки у власників преміальних карток MasterCard® є унікальна можливість отримати знижку 10% в готелі Le Golf, 

розташованому біля підніжжя схилів французького гірськолижного курорту Аркс. 

Щоб скористатися пропозицією, надішліть промокод «Offer MasterCard» на адресу електронної пошти 

reservation@hotelgolflesarcs.com або назвіть промокод, зателефонувавши за номером 0033 (0)4 79 41 43 43 під 

час бронювання.  

http://www.hotelaigledesneiges.com/


 

 

Готель Le Golf розташований в самісінькому центрі французького курорту Аркс, у підніжжя гірськолижних схилів. 

Висококласний сервіс, тепла й приємна атмосфера, а також комфортні номери, виконані в стильному сучасному 

дизайні, роблять Le Golf насправді надзвичайним. 

Два чудові ресторани готелю порадують Вас широким вибором традиційних і оригінальних страв французької 

кухні. А в барі Ви зможете розслабитися і відпочити під звуки джазової музики, яка звучить тут щовечора. 

Пропозиція дійсна до 27 квітня 2014 року. 

www.golf-hotel-lesarcs.com 

*Ле Гольф. 

Ексклюзивні знижки у французькому готелі Le Morgane* 

Відкрийте багатство зимової природи в чудовому готелі гірськолижного курорту Шамоні. 

Тільки у власників преміальних карток MasterCard® є унікальна можливість отримати знижку 10% в готелі Le 

Morgane, розташованому в одному з кращих французьких гірськолижних курортів Шамоні. 

Щоб скористатися пропозицією, введіть промокод «MasterCard Privilege» під час бронювання на сайті 

www.morgane-hotel-chamonix.com або зателефонувавши за номером 00 33 (0)4 50 53 57 15. 

Le Morgane – оновлений комфортабельний готель, розташований недалеко від пішохідного центру чудового 

гірськолижного курорту Шамоні, біля підніжжя підйомника Aiguille du Midi**. 

Готель радо зустрічає гостей доброзичливою савойською атмосферою. Він гармонійно поєднує в собі елегантність 

готельного комплексу міжнародного рівня і традиційний альпійський затишок.  

Le Morgane по праву вважається одним із найпривабливіших готелів курорту. 

Для гостей тут пропонують 56 номерів, 17 із яких належать до категорії люкс. Усі вони обладнані найсучаснішими 

зручностями, а також балконами або терасами з чудовим видом на Монблан або Brevent***. 

Завдяки унікальній атмосфері цього готелю Ви зможете справді розслабитися, забути про міську метушню і 

відкрити для себе багатство природи. 

Пропозиція дійсна до 31 грудня 2014 року.  

www.morgane-hotel-chamonix.com 

*Ле Морган. 

**Аквіль Дю Міді. 

***Бревен. 

Приємні компліменти у французькому готелі Le Savoie* 

Тільки у власників преміальних карток MasterCard® є унікальна можливість отримати приємні компліменти в 

п'ятизірковому готелі Le Savoie, розташованому в центрі альпійського гірськолижного курорту Валь д'Ізер. 

http://www.golf-hotel-lesarcs.com/
http://www.morgane-hotel-chamonix.com/


 

 

Щоб скористатися пропозицією, надішліть промокод «Le Savoie Premium» на адресу електронної пошти 

info@lesavoie.com або назвіть промокод, зателефонувавши за номером  0033 (0)4 79 00 01 15 під час 

бронювання.  

Замовляючи номер, у вартість якого входить сніданок, Ви отримаєте комплімент у вигляді фірмової пляшки вина. 

Замовляючи номер, у вартість якого входить сніданок і вечеря, Ви отримаєте комплімент у вигляді гастрономічної 

вечері на двох. 

Із 1937 року розкішний п'ятизірковий готель Savoie, розташований в самому серці альпійського гірськолижного 

курорту Валь д'Ізер на висоті 1850 метрів, пропонує найвищий рівень комфорту і чудовий сервіс. 

Готель Savoie змінив уявлення про відпочинок в горах, коли надав гостям просторі та зручні номери, виконані в 

оригінальному дизайні з автентичними елементами. 

У готелі розташований ресторан французької кухні і коктейль-бар, де завжди приємно розслабитися на сонячній 

терасі або біля каміна, розділяючи гастрономічні задоволення зі своїми друзями або близькими. 

Гордістю готелю є розкішний спа-комплекс, що пропонує відвідати різні масажні та косметичні процедури на 

основі продуктів косметичної лінії Payot**, а також сауну, парову баню, джакузі і плавальний басейн. 

Пропозиція дійсна до 21 квітня 2014 року. 

www.lesavoie.com 

*Ле Севуа. 

**Пейо. 

Особливий комплімент у французькому готелі Le Strato*  

Чудово проведіть час у розкішному готелі Куршевеля.  

Тільки у власників преміальних карток MasterCard® є унікальна можливість отримати приємний комплімент у 

вигляді пляшки французького шампанського і кошика з фруктами у вишуканому французькому готелі Le Strato. 

Щоб скористатися пропозицією, введіть промокод «MasterCard Premium» на сайті http://www.hotelstrato.com/ 

або назвіть промокод, зателефонувавши за номером 033 (0)4 79 41 51 60. 

Розкішний готель Le Strato розташований на курорті Куршевель 1850, поруч із трасою Cospillot**. Le Strato 

швидше нагадує елегантне фамільне шале, ніж готель. Тут лише 25 номерів, усі вони декоровані в сучасному 

стилі. Для оздоблення використали натуральне дерево, в оформленні переважають кремові, кавові й сріблясті 

тони. У всіх номерах є балкон або тераса з чудовим краєвидом долини. 

До послуг гостей гастрономічний ресторан The Strato Restaurant***, до меню якого входять страви з м'яса 

молодого ягняти, лобстери та інші делікатеси. 

Також в Le Strato Hotel є власний ресторан, розташований між двома трасами на схилі. Тут зручно зупинятися на 

ланч в перервах між дослідженням гірськолижних маршрутів. 

А ввечері можна розслабитися в просторому спа-центрі. Тут є басейн із підігрівом, сауни, парні, джакузі. 

http://www.lesavoie.com/
http://www.hotelstrato.com/


 

 

У готелі є кімната для зберігання лижного обладнання, де Ви можете орендувати або придбати сучасне 

екіпірування. 

Пропозиція дійсна до 6 квітня 2014 року.  

www.hotelstrato.com 

*Ле Страто. 

**Коспіо. 

***Зе Страто Рестрон. 

Спеціальні знижки у французькому готелі Les Aiglons* 

Відпочиньте в затишному готелі біля підніжжя Монблану.  

Тільки у власників преміальних карток MasterCard® є унікальна можливість отримати знижку 10% в готелі Les 

Aiglons, який розташований біля підніжжя Монблану. 

Щоб скористатися пропозицією, надішліть промокод  «MasterCard Offer» на адресу електронної пошти 

reservation@hotelaiglonschamonix.com або назвіть промокод, зателефонувавши за номером 0033 (0)4 50 55 90 

93. 

Сучасний французький готель Les Aiglons Resort & Spa** розташований біля підніжжя Монблану і надає чудову 

можливість насолодитися відпочинком на гірськолижному курорті. 

Він вирізняється серед традиційних готельних комплексів, розташованих в горах, сміливим оригінальним 

дизайном з використанням незвичайних теплих тонів, натуральних матеріалів і елементів декору, виконаних зі 

скла. 

Затишні номери з просторими терасами і панорамним краєвидом Монблану привертають шанувальників 

гірськолижного відпочинку взимку і влітку. 

У готелі розташований елегантний ресторан і бар-салон з каміном, де можна відпочити з сім'єю і друзями, 

повернувшись із гірських схилів. 

Також в Les Aiglons є чудовий оздоровчий комплекс, що включає спа-центр, відкритий басейн, сауну і хаммам. 

Пропозиція дійсна до 31 грудня 2014 року. 

www.aiglons.com 

*Лез Ейглонс. 

**Лез Ейглонс Ресорт енд Спа. 

Спеціальні знижки у французькому готелі Les Bruyeres* 

Відчуйте себе як удома в затишному готелі в серці Portes du Soleil.** 

http://www.hotelstrato.com/
http://www.aiglons.com/


 

 

Тільки у власників преміальних карток MasterCard® є унікальна можливість отримати знижку 10% в готелі Les 

Bruyeres, який розташований у самісінькому центрі Portes du Soleil. 

Щоб скористатися пропозицією, надішліть промокод «MasterCard Offer» на адресу електронної пошти 

info@lesbruyeres-hotel.com або назвіть промокод, зателефонувавши на номер 0033 (0)4 50 79 15 76 під час 

бронювання.  

Аннік та Крістіан Дефферті радо зустрінуть Вас у своєму просторому готелі Les Bruyeres, який більше схожий на 

затишний швейцарський будиночок. Ця чудова сім'я буде супроводжувати Вас і допомагати протягом усього 

Вашого перебування в горах. 

Les Bruyeres розташований в самісінькому серці чудового Portes du Soliel у підніжжя альпійських схилів, лише в 10 

метрах від підйомника. Ви будете зачаровані казковою зимовою природою і гірським морозним повітрям. Тільки 

тут Ви зможете відчути всю красу активного відпочинку, катаючись на лижах гірськими схилами. 

Затишні номери із захоплюючим краєвидом гір обладнані всім необхідним. У чудовому ресторані Le Frontenac*** 

Ви зможете спробувати французькі кулінарні шедеври, а в барі послухати живу музику, дивлячись, як потріскують 

поліна в каміні. 

Пропозиція дійсна до 27 квітня 2014 року. 

www.bruyeres-hotel-menuires.com 

*Лез Бруйє. 

**Порт дю Солей. 

***Ле Фронтнак. 

Ексклюзивні знижки у французькому готелі L'Helios Hotel* 

Проведіть незабутній час в розкішному готелі в самому серці курорту Мерібель. 

Тільки у власників преміальних карток MasterCard® є унікальна можливість отримати знижку 10% в готелі L'Helios 

Hotel, який розташований в самому центрі французького гірськолижного курорту Мерібель. 

Щоб скористатися пропозицією, надішліть промокод «Helios MasterCard Eastern Europe» і надішліть отриманий 

код на адресу електронної пошти contact@lhelios.com або назвіть промокод, зателефонувавши за номером +33 

(0) 479 242 242. 

У самому серці казкового гірськолижного курорту Мерібель знаходиться готель L'Helios. Унікальне розташування 

готелю поєднує чудовий панорамний краєвид з будь-якого номера та близькість снігової траси. 

У просторих затишних номерах, оформлених в скандинавському або савойському стилі, є все необхідне для 

чудового відпочинку: елегантний дизайн, розкішні м'які ліжка, велика ванна кімната, приголомшливий вид на 

долину, а також плазмовий телевізор, Blu-Ray DVD-програвач та безкоштовний Wi-Fi. 

Ви зможете скористатися доброю нагодою пообідати на сонячній панорамній терасі, потрапити на яку можна 

безпосередньо з лижної траси, а також насолодитися кулінарними шедеврами у великому залі ресторану. 

mailto:info@lesbruyeres-hotel.com
http://www.bruyeres-hotel-menuires.com/
mailto:contact@lhelios.com


 

 

А ввечері, зручно влаштувавшись у камінному залі, ви зможете помилуватися заходом сонця під тріск палаючих 

дров у каміні. 

Пропозиція дійсна до 14 квітня 2014 року. 

www.lhelios.com 

*Л’Ельюс Отель. 

Ідеальний відпочинок у французьких Альпах 

 10% знижка на проживання в готелі Mercure Les Bossons* (Шамоні, Франція) власникам преміальних карток 

MasterCard 

 Mercure Les Bossons – сучасне 4-зіркове шале, розташоване біля підніжжя льодовиків Bossons і Taconnaz**, у 

п'яти хвилинах від підйомників Aiguille du Midi та Mer de Glace***. Зупинившись тут, Ви отримуєте можливість 

відвідати фітнес-центp і сауну, поплавати в критому басейні або полежати в джакузі – і все це у поєднанні з 

чудовим краєвидом на Монблан. 

Щоб скористатися пропозицією, введіть промокод «MasterCard Offer» на сайті www.temmos.com або назвіть 

промокод, зателефонувавши за номером 0033/4/50532622. 

Сівши біля каміна, Ви зможете насолодитися Вашими улюбленими напоями або стравами традиційної місцевої 

кухні. Повноцінний відпочинок у сучасних номерах і різноманітне меню на сніданок стануть відмінним початком 

вашого дня. 

Шале надає безкоштовний паркінг для автомобілів, криту автостоянку, а також трансфер до Шамоні під час 

від'їзду. 

Пропозиція дійсна до 31 грудня 2014 року. 

www.temmos.com 

*Меркю Лес Боссон. 

**Боссон і Тайкона. 

***Агю дю Міді та Мер де Гляс. 

Особливі переваги у швейцарському готелі Kempinski* 

Тільки у власників преміальних карток MasterCard® є унікальна можливість отримати ексклюзивні переваги у 

вишуканому швейцарському готелі Kempinski: 

- Знижку 10% 

- Підвищення категорії номера 

- VIP-подарунок після прибуття 

- Пізній виїзд з готелю 

http://www.lhelios.com/
http://www.temmos.com/


 

 

Щоб скористатися пропозицією, назвіть промокод «MasterCard Premium», зателефонувавши за номером +41 

81838 3838. 

Перший у Швейцарії готель відомої світової мережі Kempinski розташований в одному з наймальовничіших 

куточків Санкт-Моріца. Будівля готелю стоїть серед чудового французького парку. З вікон відкривається краєвид 

на засніжені схили Альп. Оздоблення елегантно обставлених номерів витримане в пастельній гамі. 

З першого дня відкриття цей готель посів провідні позиції за рівнем комфорту та обслуговування, і йому досі 

вдається зберігати високий стандарт. Незважаючи на значні розміри будівлі, внутрішні інтер'єри спроектовані так, 

щоб створювалося відчуття домашнього затишку. Крім того, це єдиний готель класу люкс в Санкт-Моріц, який 

знаходиться в безпосередній близькості від підйомників. 

В оздоровчому центрі готелю Ви зможете випробувати на собі цілющу дію води мінерального джерела Мауріціус, 

лікувальні властивості якого були відкриті ще в середні століття. 

У західній частині будівлі знаходиться розкішне казино. 

Пропозиція дійсна з 12 грудня по 31 березня, і в період з 20 червня по 14 вересня 2014 року. Будь ласка, зверніть 

увагу, що готель буде закритий у період з 1 квітня по 19 червня 2014 року. 

 www.kempinski.com 

*Кемпінські. 

Ексклюзивні знижки у швейцарському готелі Zermatterhof* 

Тільки у власників преміальних карток MasterCard® є унікальна можливість отримати ексклюзивні переваги у 

вишуканому швейцарському готелі Zermatterhof Grand Hotel: 

- кошик фруктів і вино місцевого виробництва під час поселення, 

- сертифікат на суму 100,00 CHF у спа-салон, 

- підвищення категорії номера (за наявності). 

Щоб скористатися пропозицією, надішліть промокод «MasterCard Premium Offer» на адресу електронної пошти 

info@zermatterhof.ch або назвіть промокод, зателефонувавши за номером +41 27966 66 99. 

Сьогодні Церматт – це сучасний альпійський курорт і міжнародний спортивний центр. Увесь рік тут працює 

канатна дорога, якою можна дістатися до знаменитих вершин і льодовиків. Чудові можливості для активного 

відпочинку, а також спортивні та культурні події приваблюють сюди мандрівників з усього світу. 

Grand Hotel Zermatterhof – готель із традиціями. Гостинність і аристократична атмосфера, елегантність і 

вишуканий стиль – тут є все для того, щоб забезпечити гостям незабутній і комфортний відпочинок. 

За свою історію готель Grand Hotel Zermatterhof, розташований в центрі Церматта, пережив кілька реконструкцій і 

сьогодні обладнаний сучасною технікою. Він готовий запропонувати обслуговування, яке відповідає найвищим 

стандартам. У різні часи готель приймав у себе багатьох відомих людей: фінансистів, політиків і артистів. 

http://www.kempinski.com/


 

 

Пропозиція дійсна до 20 квітня, а також з 20 червня по 14 вересня 2014 року. Будь ласка, зверніть увагу, що готель 

буде закритий у період з 21 квітня по 19 червня 2014 року. www.zermatterhof.ch 

*Зерматергоф. 

**Зерматергоф Гранд Хоутел. 

http://www.zermatterhof.ch/

