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Intră acum în 
programul de loialitate

Și te vom răsplăti de fiecare dată când 
te vei reîntoarce în locaţiile Ana Hotels!

by



Silver

Sejururile tale au o valoare de 
până la 4.499 lei pe an?
Ești un oaspete foarte 
important pentru noi și dorim 
să îţi mulţumim cu un card

Din valoarea 
cazării

Din valoarea
serviciilor de bar

și restaurant

Din valoarea
serviciilor Spa *

Din valoarea 
serviciilor 

Crowne Plaza
Bucharest Hotel 

(doar restaurante 
și baruri)

3% 5% 5% 10% 

se întorc pe cardul tău SILVER pentru sejurul următor.
Ai la dispoziţie 12 luni pentru a cheltui bonusul într-una
dintre locaţiile* noastre participante.

În PLUS ai:
+ Control simplu cu ajutorul unui Cont online securizat
+ Răscumpărare bonusuri pentru servicii consumate în hoteluri 

*Beneficiile sunt valabile în funcţie de disponibilitate, numai pentru oaspeţii cazaţi la hotelurile: 
Ana Hotels Sport, Ana Hotels Bradul, Ana Hotels Poiana, Ana Hotels Europa și în restaurantele 
de la Crowne Plaza Bucharest Hotel. 



Sejururile tale au o valoare între
4.500 și 12.999 lei pe an?
WOW, ești unul dintre oaspeţii 
noștri de top și dorim să te 
răsplătim cu un card

Din valoarea 
cazării

Din valoarea
serviciilor de bar

și restaurant

Din valoarea
serviciilor Spa *

Din valoarea 
serviciilor 

Crowne Plaza
Bucharest Hotel 

(doar restaurante 
și baruri)

8% 10% 15% 10% 

se întorc pe cardul tău GOLD pentru sejurul următor.
Ai la dispoziţie 12 luni pentru a cheltui bonusul într-una
dintre locaţiile* noastre participante.

În PLUS ai pe lângă toate beneficiile Cardului SILVER și:
+ Early check-in (ora 11:00) *
+ Late check-out până la ora 16:00 (la cerere) *
+ Upgrade gratuit la următorul tip de cameră *

*Beneficiile sunt valabile în funcţie de disponibilitate, numai pentru oaspeţii cazaţi la hotelurile: 
Ana Hotels Sport, Ana Hotels Bradul, Ana Hotels Poiana și Ana Hotels Europa. 

Gold



Sejururile tale au o valoare 
de peste 12.999 lei pe an?
Ești un adevărat VIP și 
meriţi să te simţi ca atare 
așa că îţi oferim cardul

Din valoarea 
cazării

Din valoarea
serviciilor de bar

și restaurant

Din valoarea
serviciilor Spa *

Din valoarea 
serviciilor 

Crowne Plaza
Bucharest Hotel 

(doar restaurante 
și baruri)

8% 10% 10% 20% 

*Beneficiile sunt valabile în funcţie de disponibilitate, numai pentru oaspeţii cazaţi la hotelurile: 
Ana Hotels Sport, Ana Hotels Bradul, Ana Hotels Poiana și Ana Hotels Europa. 

se întorc pe cardul tău PLATINUM pentru sejurul următor.
Ai la dispoziţie 24 luni pentru a cheltui bonusul într-una
dintre locaţiile* noastre participante.

În PLUS ai pe lângă toate beneficiile Cardului GOLD și:
+ Upgrade gratuit la apartament în funcţie de disponibilitate *
+ Disponibilitate garantată la cazare cu min. 48 h înainte de data sosirii *
+ Ski pass (30 puncte) valabil pentru sejur la Ana Hotels din Poiana Brașov *
+ Un acces gratuit de sejur la Techirghiol Pool din cadrul Ana Hotels *
+ Disponibilitate garantată la “Sunday Brunch” Crowne Plaza Bucharest 
+ Tratament de “Bun Venit!” în cameră cu fructe și deserturi *
+ Masaj gratuit la Spa Ana Hotels *
+ Babysitter gratuit pentru max. 2 copii*

 

Platinum



Urmărește codul QR, obţine toate informaţiile 
și revendică astăzi cardul tău.

Sau cere la recepţie toate informaţiile necesare pentru a 
obţine pe loc cardul.

Bine ai venit!
De acum, loialitatea ta este recompensată!
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Locaţiile partenere IN by Ana Hotels:
Ana Hotels Sport, Ana Hotels Bradul, Ana Hotels Poiana, Ana Hotels Europa, 

restaurantele, barurile și spa-urile din cadrul acestor hoteluri și 
din hotel Crowne Plaza Bucharest Hotel.


