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membership card. The loyalty card will be activated together with the next transaction in any
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bars.în următoarele restaurante și baruri: Sharkia, Prime Steaks & Seafood,
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The loyalty
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Dacia Felix, Ginger
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Pool Bar, ARISTOCOOL.
Sharkia, Caffe Citta, Prime Steaks and Seafood, Ginger Sushi Bar & Lounge, Dacia Felix,
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Bar, Dark
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Bar.
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Signing up for the program and receiving the first “Blu Benefits” card cannot be done in any
eligibile.
other place then the eligible restaurants and bars.
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de owner
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discount is received by the member when joining the program and activated together with the
next transaction.
• Cardul „Blu The
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Plus”
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member is upgraded from “Blu Benefits” to “Blu Benefits Plus” card when reaching barurile
the total
eligibile, într-un
an calendaristic.
spent
amount of 2000 Lei in in the eligible restaurants and bars, in one calendar year.
The “Blu Benefits VIP” card entitles the owner to a 20% discount for food and drinks. The
• Cardul „Blu Benefits VIP” oferă deținătorului o reducere de 20% pentru alimente și băuturi. Cardul membrului este actualizat
member is upgraded from “Blu Benefits Plus” to “Blu Benefits VIP” card when reaching the
de la „Blu Benefits Plus” la „Blu Benefits VIP” atunci când atinge suma totală cheltuită de 4000 de lei în restaurantele și barurile
total spent amount of 4000 Lei in in the eligible restaurants and bars, in one calendar year.
eligibile, într-un an calendaristic.
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Hotelului Radisson Blu, București și să lase cardul vechi pentru a beneficia de noul nivel de reducere.
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All “Blu nu
Benefits”,
“Blu retroactiv.
Benefits Plus” and “Blu Benefits VIP” cards are for individual use only
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• Se poate folosi
doar unand
cardevents.
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Radisson Blu Hotel, Bucharest reserves the right to terminate the program, sumei
or to cheltuite
changeîn
ultimele 12 luni.
Valabil
atât
pentru
„Blu
Benefits
Plus”
cât
și
pentru
„Blu
Benefits
VIP”.
these Terms and Conditions, regulations, or benefits of participation, in whole or partially at
any time with or without notice.
• Radisson Blu Hotel, București își rezervă dreptul de a încheia programul sau de a schimba acești Termeni și condiții,
Employees of Radisson Blu Hotel, Bucharest and their families are not eligible for
reglementările sau beneficiile participării, integral sau parțial în orice moment, cu sau fără o notificare prealabilă. Angajații
membership.
Radisson Blu Hotel, București și familiile acestora nu sunt eligibili pentru calitatea de membru.
The discounts are not available for meetings and events and do not apply for groups bigger
than
14disponibile
persons.pentru întâlniri și evenimente și nu se aplică pentru grupuri mai mari de 14 persoane.
• Reducerile nu sunt
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the success
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business.
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www.tasteofbucharest.ro
Radisson Blu Hotel, Bucharest
Calea Victoriei Street, No. 63 - 81, Bucharest, 010065, Romania
T.: +40 21 311 9000 F.: +40 21 31 39000
info.bucharest@radissonblu.com
radissonblu.com/hotel-bucharest

