PROGRAM DE LOIALIZARE

Bun venit în programul nostru de loializare!
„Blu Benefits” include 3 niveluri în funcție de valoarea totală
a serviciilor de care se bucură oaspeții în restaurantele
și barurile noastre.
Pentru fiecare nivel beneficiați de reduceri* diferite, astfel:
10% din momentul înscrierii
pentru cardul „Blu Benefits”;
15% pentru „Blu Benefits Plus” când ajungeți la
suma cheltuită de 2000 lei (în termen de un an);
20% pentru „Blu Benefits VIP” când ajungeți la
suma cheltuită de 4000 lei (într-un an).
Cardul dumneavoastră de loializare poate fi utilizat în oricare dintre
următoarele restaurante: Aristocool, Ginger Sushi Bar & Lounge,
Prime Steaks & Seafood, Sharkia, Restaurant Dacia Felix, PSG Pool Bar.
Vă dorim să vă bucurați pe deplin de cardul „Blu Benefits”!
PROGRAM DE LOIALIZARE

TERMENI ȘI CONDIȚII

*reducerile nu sunt disponibile pentru întâlniri și evenimente
și nu se aplică pentru grupuri mai mari de 8 persoane.

R E S TAU R A N T E

BARURI

superbă simetrie, contururi arhitecturale
revigorante, decoruri spectaculoase

+40 21 601 3428

REZERVARE

restaurant rafinat cu bucătărie închisă
și o selecție privată de vinuri

+40 21 601 3402

REZERVARE

&

bucătărie asiatică variată, gust
desăvârșit și mâncăruri extraordinare

+40 21 601 3438

REZERVARE

atmosferă caldă, prietenoasă, ce completează
bucătăria autentică est-mediteraneană

+40 21 601 3471

REZERVARE

BRUNCH
Ne place să vă vedem împreună!
Vino cu prietenii și familia și sărbătorește cu
stil momentele tale speciale. Gândit special
pentru evenimente private, botezuri sau
aniversări, veți avea o zi de neuitat.
Spațiu de joacă pentru copii și divertisment
cu muzică asigurată de DJ.
Dacia Felix Restaurant,
în fiecare Duminică, de la 12:30 la 16:30.

REZERVARE

AFTER WORK
Avem tot ce vă trebuie pentru a ajunge la un
alt nivel!
Acum sunteți în locul perfect pentru a lăsa în
urmă stresul unei zile de muncă, astfel încât
să vă lăsați sacoul deoparte și să dați drumul
distracției.

REZERVARE

EVENIMENTE
Radisson Blu Hotel Bucharest este un hotel
superb situat în inima Bucureștiului.
Această locație oferă spații fabuloase
pentru evenimente sociale și corporate
atât în interior, cât și în exterior, inclusiv o
sală mare de evenimente și o terasă în aer
liber cu vedere la grădină.

REZERVARE

