
 

 

Детальні умови особливих пропозицій для власників преміальних карток MasterCard® 
(Gold MasterCard®, Platinum MasterCard®, World MasterCard®, World Elite MasterCard®) 
від ОТП Банку.  
______________________________________________________________________________ 
Особливі пропозиції у французькому готелі Le Morgane* 
 
Чотиризірковий готель Le Morgane успішно поєднує в собі елегантність готельного 
комплексу міжнародного рівня, якої очікують від готелю такого класу, і спортивний 
характер курорту Шамоні. Розташований в центрі міста, готель пропонує 56 номерів 
чотирьох категорій: стандарт, преміум, люкс та напівлюкс. Усі номери обладнані 
балконами з чудовим видом на Монблан або Бревен. Спа-комплекс готелю включає 
басейн, лазню, сауну та процедурні кабінети. Мета готелю – допомогти Вам розслабитися і 
забути про щоденну метушню, відкрити багатство природи і пробудити Ваші найкращі 
почуття.  
 
Спеціальна пропозиція  
• знижка 10% на суму до сплати податків на стандартні ціни розміщення в готелі (за 
наявності вільних номерів) 
 
Пропозиція дійсна до 1 грудня 2015 року, за умови оплати карткою MasterCard. Щоб 
скористатися пропозицією, назвіть промокод “MasterCard Privilege” під час бронювання по 
телефону або через email. 
 
145 avenue de l’Aiguille du Midi - 74400 Chamonix Mont Blanc  
Тел.: 00 33 (0)4 50 53 57 15 – Факс: 00 33 (0)4 50 53 28 07  
www.morgane-hotel-chamonix.com  
 
*Ле Морган. 

 
Особливі пропозиції у французькому готелі Les Aiglons* 

 
Рішуче сучасний тризірковий готель Les Aiglons Resort & Spa** вирізняється серед 
традиційних готельних комплексів, розташованих в горах, сміливим оригінальним 
дизайном з використанням незвичайних теплих тонів, натуральних матеріалів і елементів 
декору, виконаних зі скла. 
Тризірковий готель Les Aiglons Resort & Spa, що має 107 номерів, цікавий як для 
поціновувачів гірськолижних схилів, так і для сімейного відпочинку, взимку і влітку. Окрім 
ресторану та бару, готель пропонує послуги неймовірного гірського спа-комплексу, що 
включає відкритий басейн, парову баню і сауну в парковій зоні готелю, центр догляду за 
тілом та фітнес-зону. 

 
Спеціальна пропозиція  
• знижка 10% на розміщення в готелі (за наявності вільних номерів) 

 
Пропозиція дійсна до 1 грудня 2015 року, за умови оплати карткою MasterCard. Щоб 
скористатися пропозицією, назвіть промокод “MasterCard Offer” під час бронювання по 
телефону або через email. 

 
270, Avenue de Courmayeur - 74400 Chamonix Mont-Blanc  

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


 

 

тeл.: 0033 (0)4 50 55 90 93, Факс: 0033(0)4 50 53 51 08  
е-mail: reservation@hotelaiglonschamonix.com  
site: www.aiglons.com  
 
*Лез Ейглонс. 
**Лез Ейглонс Ресорт енд Спа. 
 
 

 
 
Особливі пропозиції у французькому готелі Mercure Les Bossons* 
 

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 в поєднанні з чудовим 
краєвидом на Монблан. Сівши біля каміна, Ви зможете насолодитися Вашими улюбленими 
напоями або стравами традиційної місцевої кухні. Повноцінний відпочинок у сучасних 
номерах і різноманітне меню, пропоноване на сніданок, стануть відмінним початком 
Вашого дня. Шале надає безкоштовний паркінг для автомобілів, криту автостоянку, а також 
трансфер до Шамоні під час від'їзду. 
 
Спеціальна пропозиція  
• знижка 10% на розміщення в готелі (за наявності вільних номерів) 
 
Пропозиція дійсна до 1 грудня 2015 року, за умови оплати карткою MasterCard. Щоб 
скористатися пропозицією, назвіть промокод “MasterCard Offer” під час бронювання по 
телефону або через email. 
 
59 Route de Vers le Nant, Les Bossons, 74400 – Шамоні Монблан, Франція  
www.temmos.com  
tel: +33 /4/50532622  

 

*Меркю Лез Боссон. 

**Агю дю Міді та Мер де Гляс. 

 

 
Особливі пропозиції у французькому готелі Le Strato* 
 

Гармонія кольорів, світла, текстилю та неймовірного декору  і постійно змінюваний 
краєвид гірських схилів роблять готель Le Strato винятковим місцем для відпочинку. 
Розкішний готель Le Strato розташований в самому серці курорту Куршевель 1850, поруч із 
трасою Cospillot**. Le Strato швидше нагадує елегантне фамільне шале, ніж готель. Тут 
лише 23 номера, усі вони вишукано декоровані в сучасному стилі дизайнерами П'єром 
Дюбуа та Еме Сесіл з нагадуванням про історію лижного спорту. Вишуканий спа-центр, 
чудова кухня від прославленого ресторатора Жана-Андре Шаріаля, світлові та звукові 
рішення створюють атмосферу неймовірного релаксу та гармонії зі світом.   
 

mailto:reservation@hotelaiglonschamonix.com


 

 

Спеціальна пропозиція  
•VIP-комплімент під час приїзду (пляшка французького шампанського і кошик із фруктами). 
Пропозиція дійсна лише для прямих бронювань і не діє у разі бронювання через агенції.  
 
Пропозиція дійсна до 6 квітня 2015 року, за умови оплати карткою MasterCard. Щоб 
скористатися пропозицією, назвіть промокод “MasterCard Premium” під час бронювання по 
телефону або через email. 
 
Route de Bellecte 73120 Courchevel, Франція  
Tel: 0033 (0)4 79 41 51 60;  
web site: http://www.hotelstrato.com  
 
*Ле Страто. 
**Коспіо. 
 

 
 
Особливі пропозиції у французькому готелі L’Helios Hotel* 

 
У самому серці казкового гірськолижного курорту Мерібель знаходиться готель 

L'Helios. Цей 4-зірковий бутик-готель розташований в самісінькому центрі гірськолижного 
спорту, тут біля Ваших ніг – найвідоміші лижні траси світу! Ви зможете скористатися 
доброю нагодою пообідати на сонячній панорамній терасі з казковим краєвидом, 
потрапити на яку можна безпосередньо з лижної траси. У готелі 18 номерів, просторі 
одномісні апартаменти або дворівневі люкси випромінюють елегантність. У повністю 
звукоізольованих номерах, що виходять на південь або південний захід, є все необхідне 
для чудового відпочинку: елегантний дизайн, розкішні великі м'які ліжка, простора ванна 
кімната, а також плазмовий телевізор, Blu-Ray DVD-програвач та безкоштовний Wi-Fi. 
 
Спеціальна пропозиція  
• знижка 10% на розміщення в готелі (за наявності вільних номерів). Знижка застосовується 
на суму до оподаткування. Винятки: номер з напівпансіоном та додаткові послуги в готелі.  
 
Пропозиція дійсна до 11 квітня 2015 року, за умови оплати карткою MasterCard. Щоб 
скористатися пропозицією, назвіть промокод “L’Helios MasterCard Eastern Europe” під час 
бронювання по телефону або через email. 
 
Route de la Renard Chemin Durupt 73550 Meribel  
Tel: +33 (0) 479 242 242,  
email: contact@lhelios.com  
 
*Л’Ельюс Отель. 
 

 
Особливі пропозиції у французькому готелі Hôtel Relais & Châteaux Le Savoie* 
 

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 дуже просторі та зручні номери, з великими ванними кімнатами, 
виконані в оригінальному дизайні з автентичними елементами. Якщо Вам потрібен 
стандартний номер чи королівські апартаменти площею 180 м², запрошуємо Вас 
ознайомитися з нашими 25 номерами, з яких Ви зможете вибрати потрібний саме для Вас.  
 
Спеціальна пропозиція  
•Замовляючи номер, у вартість якого входить сніданок, Ви отримаєте комплімент у вигляді 
фірмової пляшки савойського вина. 
•Замовляючи номер, у вартість якого входить сніданок і вечеря, Ви отримаєте комплімент у 
вигляді гастрономічної вечері на двох. 
 
Пропозиція дійсна до 19 квітня 2015 року, за умови оплати карткою MasterCard. Щоб 
скористатися пропозицією, назвіть промокод “Le Savoie Premium” під час бронювання по 
телефону або через email. 
 
Avenue Olympique, 73150 Val d'Isère, Франція  
Tel: +33 (0)4 79 00 01 15; Fax: +33 (0)4 79 00 06 80  
info@lesavoie.com  
 
*Отель Релє-е-Шато Ле Севуа. 
 

 
Особливі пропозиції у французькому готелі Les Bruyerеs* 
 

Аннік та Крістіан Дефферті радо зустрінуть Вас у своєму просторому готелі-шале Les 
Bruyeres, який більше схожий на затишний швейцарський будиночок. Ця чудова сім'я буде 
супроводжувати Вас і допомагати протягом усього перебування в горах. Les Bruyeres 
розташований в самісінькому серці чудового курорту Порт-дю-Солей (650 км лижних трас з 
кожного боку франко-швейцарського кордону) у підніжжя альпійських схилів, лише в 10 
метрах від підйомника. Ви будете зачаровані казковою зимовою природою і гірським 
морозним повітрям, до Ваших послуг – безліч зимових розваг. Затишні номери із 
захоплюючим краєвидом гірських схилів обладнані всім необхідним: ванною/туалетом або 
душем/туалетом, телефоном, TV, балконом.  
 
Спеціальна пропозиція  

 знижка 10% на стандартні ціни розміщення в готелі (за наявності вільних номерів). 
 
Пропозиція дійсна до 24 квітня 2015 року, за умови оплати карткою MasterCard. Щоб 
скористатися пропозицією, назвіть промокод “MasterCard Offer” під час бронювання по 
телефону або через email. 
 
Taille de Mas des Champs de La Plagne, 74110 Morzine, Haute-Savoie – Франція  
Tel. 33 (0)4 50 79 15 76; Fax. 33 (0)4 50 74 70 09  
email.info@lesbruyeres-hotel.com  
 
*Лез Бруйє. 

 
 
 

mailto:email.info@lesbruyeres-hotel.com


 

 

Особливі пропозиції у французькому готелі Le Golf* 
 
Готель Le Golf розташований в самісінькому центрі французького курорту Аркс, у 

підніжжя гірськолижних схилів, з краєвидом на Монблан. Висококласний сервіс, тепла й 
приємна атмосфера, а також 246 комфортних номерів, виконаних у стильному сучасному 
дизайні, роблять Le Golf насправді надзвичайним і знаковим готелем регіону. Два чудові 
ресторани готелю порадують Вас широким вибором традиційних і оригінальних страв. А в 
барі Ви зможете розслабитися і відпочити під звуки джазової музики. Поєднавши в собі 
сучасність і святковість, готель Le Golf дає ключ до успішного літнього і зимового 
відпочинку на курорті Аркс 1800. 
 
Спеціальна пропозиція  
•знижка 10% на розміщення в готелі (за наявності вільних номерів) 
 
Пропозиція дійсна до 24 квітня 2015 року, за умови оплати карткою MasterCard. Щоб 
скористатися пропозицією, назвіть промокод “Offer MasterCard” під час бронювання по 
телефону або через email. 
 
Village Charvet Arc 1800, 73700 Bourg Saint Maurice  
Tel + 33 (0)4 79 41 43 43; Факс:+ 33 (0)4 79 07 34 28  
Email: reservation@hotelgolflesarcs.com  
 
*Ле Гольф. 

 
Особливі пропозиції в італійському готелі Montblanc Hotel* 
 

Готельний комплекс Mont Blanc Hotel Village – це чарівний готель, задуманий як 
гірське село, що складається з окремих шале і головного чотириповерхового корпусу. Mont 
Blanc Hotel Village насамперед асоціюється з мережами камерних і надзвичайно розкішних 
готелів Châteaux et Hotels Collection та Small Luxury Hotels of the World**. Окрім чудового 
комфортного відпочинку та мальовничих краєвидів готель може запропонувати гостям 
проведення незабутніх святкових подій: весіль, зустрічей та бізнес-заходів. У кожному із 40 
елегантних номерів є простора тераса або патіо, міні-бар, супутникове TV, платні канали, 
сейф, телефон та високошвидкісний Інтернет (ADSL). Наш ресторан La Cassolette*** може 
похвалитися значком Michelin star («Зіркою Мішлен»), яким нагородили нашого 
знаменитого шеф-кухаря Фабіо Барбальїні, що пропонує страви місцевої та сучасної 
італійської кухні для найвимогливіших гурманів.  
 
Спеціальна пропозиція  
•Ski pass у подарунок при бронюванні від семи ночей  
 
Пропозиція дійсна до 31 грудня 2014 року, за умови оплати карткою MasterCard. Щоб 
скористатися пропозицією, назвіть її під час бронювання по телефону або через email. 
 
Loc. La Croisette, 36 – 11015 La Salle (AO)  
Tel. + 39 0165 86 41 11; Fax + 39 0165 86 41 19  
Mail: info@hotelmontblanc.it  
 
*Монблан Отель. 



 

 

**Шато-е-Хоутелс Коллекшн та Смол Лакшері Хоутелс оф зе Ворлд. 
***Ла Касолет. 
 

 
Особливі пропозиції в італійському готелі Grand Hotel Savoia* 
 

Вишуканий Grand Hotel Savoia є одним із найрозкішніших готелів Італії. Ця 
імпозантна велична будівля розташована в самому серці гірськолижного курорту Cortina 
d’Ampezzo** і оточена магнетичними Доломітовими Альпами. Відомі Доломіти, що 
дарують туристам найзахопливіші краєвиди, були визначені об’єктом Світової спадщини 
ЮНЕСКО у червні 2009 року. Побудований ще на початку 1900-х років, Grand Hotel Savoia 
недавно оновився після інтенсивної 5-річної програми реконструкції. Готель спокушає 
ретельно створеним сучасним дизайном, зберігаючи при цьому свій унікальний характер. 
Повторне відкриття готелю відбулося 16 грудня 2009 року. 
 
Спеціальна пропозиція  
•1 денний квиток ski pass у подарунок при бронюванні від шести ночей 
 
Пропозиція дійсна до 31 грудня 2015 року, за умови оплати карткою MasterCard. Щоб 
скористатися пропозицією, назвіть її під час бронювання по телефону або через email. 
 
•Grand Hotel Savoia – Mythos Hotels Via Roma, 62 – 32043 Cortina d’Ampezzo (Belluno) – Італія  
Tel. +39-0436-3201; Fax +39-0436869186  
Bookings: reservation@grandhotelsavoiacortina.it  
 
*Гранд Отель Савоя. 
**Кортіна-д’Ампеццо. 
 

 
Особливі пропозиції в італійському готелі Cristal Palace* 
 

Готель Cristal Palace розташований на лижному курорті Мадонна ді Кампільйо, який 
називають перлиною гірського масиву Брента Доломіті в регіоні Трентіно, лише у двох 
годинах від міжнародного аеропорту Верона Катулло. Готель розташований у кількох 
кроках від неймовірно красивого альпійського села, у мальовничому місці з краєвидом на 
долину. Готель Cristal Palace має привілейоване розташування відносно відомої траси  3-
TRE та лише у 200 метрах від Pradalago Ski Plant**. Протягом усієї зими Ви можете 
насолоджуватися кілометрами схилів, а крім того, район Мадонна ді Кампільйо пропонує 
безліч активних зимових розваг: катання на гірських лижах, на сноуборді, на бігових лижах, 
катання на ковзанах, скелелазіння з альпійськими інструкторами та екскурсії на снігоступах.  
 
Спеціальна пропозиція  
•1 денний квиток ski pass у подарунок при бронюванні від шести ночей 
 
Пропозиція дійсна до 31 грудня 2015 року, за умови оплати карткою MasterCard. Щоб 
скористатися пропозицією, назвіть її під час бронювання по телефону або через email. 
 
Via Cima Tosa 104/a, 38086 Madonna di Campiglio, Trento, Italia 
Tel. +39 0465 44 60 20 Fax +39 0465 44 60 07  



 

 

info@cristalpalacecampiglio.it  
www.cristalpalacecampiglio.it  
 
*Крістал Пеліс. 
**Прадалаго Скі Плант. 

 
Особливі пропозиції у швейцарському готелі Kempinski*  

 
Санкт-Моріц розташований у долині Верхній Енгадін, майже в центрі трикутника, 

який формують Цюріх, Мілан та Мюнхен. Сюди легко дістатися на вихідні залізницею, 
чудовою магістраллю на авто або літаком. Неймовірно, але консьєрж готелю Kempinski 
передбачає кожне бажання клієнта. 24 години. Столик у ресторані буде заброньовано, 
лижний інструктор чекатиме на Вас на ресепшені, а лижні черевики будуть попередньо 
підібрані та підігріті, готові до старту… Навколо Санкт-Моріца є три основні зони катання: 
Corviglia, Corvatsch, Diavolezza** – і Ви на самісінькій вершині. Тут на Вас чекає прозоре 
блакитне небо, чудові снігові траси і неймовірні краєвиди.  
 
Спеціальна пропозиція  
- Знижка 10% на кращі гнучкі тарифи за запитом і за наявністю 
- Підвищення категорії номера (за наявності вільних номерів) 
- VIP-подарунок після прибуття 
- Пізній виїзд з готелю (за наявності вільних номерів) 
 
Пропозиція дійсна з 5 грудня 2014 до 12 квітня 2015 року і з 20 червня до 13 вересня 2015 
року, за умови оплати карткою MasterCard. Щоб скористатися пропозицією, назвіть 
промокод “MasterCard Premium” під час бронювання по телефону або через e-mail. 
 
Via Mezdi, 27, 7500, St Moritz; +41 81 838 3838  
 
*Кемпінські. 
**Корвач, Корвілья, Дьяволецца. 
 

 
Особливі пропозиції у швейцарському готелі Grand Hotel Zermatterhof* 
 
Коли Ви поглянете на вершину Маттерхорн з готелю Grand Hotel Zermatterhof, Ви почнете 
розуміти, що насправді означає простір і велич. Коли Ви потрапите до обійм гостинності 
готелю  Grand Hotel Zermatterhof, Ваше уявлення про відпочинок може змінитися: 
сердечна привітність, аристократична атмосфера, елегантність і вишуканий стиль, 
життєрадісність  – тут є все для того, щоб забезпечити гостям незабутнє і комфортне 
перебування. Невимушений комфорт нашого готелю з глибокими традиціями та п’янке 
альпійське повітря оживлюють почуття, піднімають дух і відкривають серця для нових 
вражень і досягнень.  
 
Спеціальна пропозиція  
- кошик фруктів і вино місцевого виробництва під час поселення; 
- сертифікат на суму 100,00 CHF у спа-салон; 
- підвищення категорії номера (за наявності). 
 

mailto:info@cristalpalacecampiglio.it
http://www.cristalpalacecampiglio.it/


 

 

 
Пропозиція дійсна з 12 грудня 2014 до 12 квітня 2015 року та з 20 червня по 13 вересня 
2015 року,  за умови оплати карткою MasterCard. Лише для прямого бронювання. Щоб 
скористатися пропозицією, назвіть промокод “MasterCard Premium Offer”  під час 
бронювання по телефону або через email. 
 
Bahnhofstrasse 55 - Postfach 14 - CH-3920 Zermatt  
Tel +41 27 966 66 00 - Факс:+41 27 966 66 99  
info(at)zermatterhof.ch  
 
* Гранд Хоутел Зерматергоф. 


