
Chương trình ưu đãi tại Cát Bà Island Resort & Spa 

- Tên chương trình: Chính sách giá ưu đãi cho chủ thẻ VCB 

- Đối tượng ưu đãi:  

 Khách hàng thanh toán bằng thẻ mang thương hiệu Visa hoặc MasterCard do 

VCB phát hành  

 Khách hàng phải thông báo hình thức thanh toán ngay khi đặt dịch vụ để hưởng 

chính sách ưu đãi. Các trường hợp thông báo sau sẽ không được áp dụng chương 

trình này. 

- Nội dung ưu đãi: Hạng phòng Superior Ocean/Mountain view được hưởng chính sách giá 

ưu đãi như sau (Đơn vị tính: VNĐ/phòng/đêm) 

Hạng 

phòng 

Mùa thấp điểm Mùa cao điểm 

Giá công 

bố 

Giá dành 

cho chủ 

thẻ VCB 

(Giảm 

40%) 

Ngày Chủ nhật đến 

ngày Thứ 5 

Ngày thứ 6, ngày thứ 7 

và ngày lễ 

Giá công 

bố 

Giá VCB 

(Giảm 

40%) 

Giá công 

bố 

Giá dành cho 

chủ thẻ VCB 

(Giảm 10%) 

Superior 

Ocean/ 

Mountain 

view 

2.000.000 1.200.000  4.000.000 2.400.000 4.000.000 3.600.000 

Chú ý:  

 Mùa thấp điểm từ tháng 1 đến hết 07/04/2014 và từ 03/09/2014 đến hết 

31/12/2014 

 Mùa cao điểm áp dụng từ 08/04/2014 đến hết 02/09/2014 

Các lợi ích trong mức giá nêu trên bao gồm:  

 Giá đã bao gồm phí dịch vụ, thuế, ăn sáng. Riêng đối với mùa cao điểm tặng thêm 

một bữa ăn chính.  

 Miễn phí đón tiễn từ cảng chính, cảng Cá, bến Bèo về khách sạn và ngược lại 

(phải có thông báo lịch trình cụ thể với khách sạn trước khi khách tới) 

 Miễn phí nước uống chào đón. Miễn phí sử dụng bãi đỗ xe 



 Miễn phí 02 chai nước, trà, cafe trong phòng.  

 Miễn phí sử dụng trong giờ hành chính các dịch vụ sân tennis, khu vui chơi, bể 

bơi, công viên nước, bãi biển… 

 Miễn phí sử dụng Internet/ wifi tại sảnh chính, bars, phòng ở …  

 Miễn phí xông hơi 

- Thời gian ưu đãi: Từ 18/04/2014 đến hết 31/12/2014 

- Địa điểm áp dụng: Tại Cát Bà Island Resort & Spa, đảo Cát Bà, Hải Phòng 

 

 


