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Odkazy jsou aktivní, kliknutím na příslušné tlačítko přejdete přímo do požadované sekce.

Vítáme Vás Zlaté členství

Bronzové členství Platinové členství

Stříbrné členství Diamantové členství



1

návrat do hlavního menu

Vítejte v klubu Royal Club
Chtěli bychom využít této příležitosti a přivítat Vás v elitním klubu Royal Club hotelu Savoy Westend a vyjádřit Vám tak svoji úctu. Rádi bychom Vám tímto dali najevo, jak velmi si Vás vážíme  
a jak velmi si ceníme Vaší přízně a věrnosti. Vaše pohodlí a maximální spokojenost jsou naším hlavním cílem a věříme, že náš věrnostníprogram bude dalším úspěšným krokem ke zkvalitňování 
námi poskytovaných služeb a  naší vzájemné spolupráce.
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návrat do hlavního menu

Bronzové členství 
Věnováno hostům v rámci 2. a 3. pobytu v hotelu Savoy Westend

 Sleva 8 % na všechny doplňkové služby

 Bronzová klubová karta 

 Drink na uvítanou v baru King’s Club

 Dárek na uvítanou

 Individuální péče o klienta

 Sleva se vztahuje na všechny služby zakoupené během pobytu v hotelu Savoy Westend s výjimkou wellness & beauty služeb 
a kosmetických ošetření obličeje společnosti Asklepion, tabákových výrobků a drobného prodeje (např. noviny, dárky, 

kosmetika atd.). Uvedená sleva se s dalšími slevami nesčítá. Hotel Savoy Westend si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit.
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návrat do hlavního menu

Stříbrné členství 
Věnováno hostům v rámci 4. a 5. pobytu v hotelu Savoy Westend

 Sleva 10 % na všechny doplňkové služby

 Stříbrná klubová karta 

 Drink na uvítanou v baru King’s Club 

 Váza s jablky

 Ovocný talí ř na uvítanou

 Dárek na uvítanou

 Individuální péče o klienta

 Sleva se vztahuje na všechny služby zakoupené během pobytu v hotelu Savoy Westend s výjimkou wellness & beauty 
procedur a kosmetických šetření obličeje společnosti Asklepion, tabákových výrobků a drobného prodeje (např. 
noviny, dárky, kosmetika atd.). Uvedená sleva se s dalšími slevami nesčítá. Hotel Savoy Westend si vyhrazuje právo tyto  

podmínky měnit.
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návrat do hlavního menu

Zlaté členství 
Věnováno hostům v rámci 6. a 7. pobytu v hotelu Savoy Westend

 Sleva 12 % na všechny doplňkové služby 

 Zlatá klubová karta 

 Drink na uvítanou v baru King’s Club 

 Láhev perlivého vína podávaná po příjezdu  

 Ovocný talí ř na uvítanou

 Váza s jablky

 Dárek na uvítanou 

 Individuální péče o klienta

 Sleva se vztahuje na všechny služby zakoupené během pobytu v hotelu Savoy Westend s výjimkou wellness & beauty procedur 
a kosmetických ošetření obličeje společnosti Asklepion, tabákových výrobků a drobného prodeje 

(např. noviny, dárky, kosmetika atd.). Uvedená sleva se s dalšími slevami nesčítá. 
Hotel Savoy Westend si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit.
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návrat do hlavního menu

Platinové členství 
Věnováno hostům v rámci 8. a 9. pobytu v hotelu Savoy Westend

 Sleva 14 % na všechny doplňkové služby

 Platinová klubová karta 

 Drink na uvítanou v baru King’s Club 

 Láhev perlivého vína podávaná po příjezdu

 Ovocný talí ř na uvítanou

 Váza s jablky

 Dárek na uvítanou

 Individuální péče o klienta

Sleva se vztahuje na všechny služby zakoupené během pobytu v hotelu Savoy Westend s výjimkou wellness & beauty procedur 
a kosmetických ošetření obličeje společnosti Asklepion, tabákových výrobků a drobného prodeje 

(např. noviny, dárky, kosmetika atd.). Relaxační procedura se neposkytuje v období „extra high season“. 
Uvedená sleva se s dalšími slevami nesčítá. 

Hotel Savoy Westend si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit.  
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návrat do hlavního menu

Diamantové členství 
Věnováno hostům od 10. pobytu a výše v hotelu Savoy Westend

 Sleva 15 % na všechny doplňkové služby

 Diamantová klubová karta 

 Drink na uvítanou v baru King’s Club 

 Láhev perlivého vína podávaná po příjezdu  

 Ovocný talí ř na uvítanou 

 Váza s jablky

 Dárek na uvítanou  

 Donáška snídaně zdarma 

 Denní donáška novin dle vlastního výběru zdarma  

 Individuální péče o klienta

Sleva se vztahuje na všechny služby zakoupené během pobytu v hotelu Savoy Westend s výjimkou wellness & beauty 
procedura kosmetických ošetření obličeje společnosti Asklepion, tabákových výrobků a drobného prodeje (např. noviny, 
dárky, kosmetika atd.). Relaxační procedura se neposkytuje v období „extra high season“. Uvedená sleva se s dalšími slevami 

nesčítá. Hotel Savoy Westend si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit.  



Savoy Westend Hotel, Petra Velikého 16, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic, 
tel.: +420 359 018 888, +420 359 018 898

 e-mail: reservation@savoywestend.cz, reservation2@savoywestend.cz 
www.savoywestend.cz 

Global Distribution System:
Amadeus UI KLSWH
Sabre UI 6469
Apollo UI 76033
Worldspan UI 43921
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