UGODNOSTI ČLANSTVA V KLUBU COSTA
OB REZERVACIJI
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Posebna križarjenja in aktivnosti za člane CostaClub
Ekskluzivni popusti na izbranih odhodih, velja tudi za vse
osebe, ki potujejo v isti kabini
Nadgradnja kabine za eno kategorijo, v kolikor križarite večkrat
kot v preteklem letu **
Super nadgradnja v suito, v kolikor križarite večkrat kot v
preteklem letu **

OB VKRCANJU
Prednostno vkrcanje
Prednostna vrsta (Fast track) pri opravljanju varnostnega
pregleda za Costa lete na letališču Pointe-`a-Pitre
Ugodnost 2-za-1 v poslovnem razredu na letih ladjarja Costa #
Prednostno vkrcanje
Prednostna dostava prtljage v kabino
VIP loža v terminalih Palacrociere in Palacruceros (v pristanišču
Savona in Barcelona – terminal D)
Prtljaga Stress Free: prevzem prtljage na domu, brezplačna
storitev pranja perila, dostava prtljage na dom *** #

NA LADJI
Ladijska kartica CostaClub #
Točke CostaClub
Popusti CostaClub na določene izdelke ter storitve na ladji #
Čokolada dostavljena v kabino v času gala večerje (velja za
križarjenja z dolžino min. 4 noči)
Darilo za dobrodošlico #
Darilo ob napredovanju v višji nivo članstva °° #
Darilo CostaClub ob zaključku križarjenja
Brezplačna rojstnodnevna torta in portretna fotografija #
Koktajl CostaClub in brezplačna fotografija
Brezplačna steklenica vode v kabini (ena na križarjenje)
Brezplačna steklenica penine v kabini (ena na križarjenje)
Kava in kos torte za sladke trenutke
Košara s sadjem in steklenica penečega vina ^^
Brezplačna večerja v restavraciji Samsara (kjer je na voljo)
Brezplačna večerja v restavraciji Samsara ali piceriji (kjer je na
voljo)
Sredstva (denar) na ladijskem računu za porabo na ladji # ^^^
Kopalni plašč, copati (v kabini) ter toaletni set
Dodatna brisača za bazen (v kabini)
VIP koktajl zabava (velja za križarjenja z dolžino min. 4 noči)
Ogled ladijske kuhinje ^
Klubska restavracija – ali posebno območje v glavni restavraciji
– za zajtrk, kosilo in večerjo tekom celotnega križarjenja
(odvisno od razpoložljivosti) *
Meni vzglavnikov: možnost izbire tipa vzglavnika
Osebje, ki vam bo na voljo za rezervacijo plačljivih storitev
(izleti, termalne storitve, restavracije)
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Minibar napolnjen z vašimi najljubšimi izdelki (proti plačilu) °
Magic Bag: storitev pranja perila ob zaključku križarjenja
(oblačila so oprana in zložena) ° #
Rezervirana mesta v prvi vrsti pri večernih predstavah (na
ladjah z gledališčem)
Celodnevni dostop do termalnega predela (kjer je na voljo), ko
je ladja v pristanišču; velja še za 1 dodatno osebo, ki potuje v
isti kabini #
Degustacija vina ^ (ne velja za križarjenja po Južni Ameriki)
Prednostno izkrcanje (ob zaključku križarjenja)

# Ugodnost za člane. Vse ugodnosti, ki niso označene z znakom #, so za člane in se lahko delijo s potniki, ki potujejo v isti kabini.
** Za nadgradnjo ali super nadgradnjo je potrebno zaprositi pred odhodom in ne na ladji. Ugodnost velja le za križarjenja iz cenika. Vse splošne pogoje lahko
preverite na spletni strani: General Conditions of the CostaClub Program.
*** Prevzem prtljage je možen le za člane Perla Diamante, s prebivališčem v sledečih državah: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Danska, Estonija,
Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Poljska, Portugalska (z izjemo Madeire in Porto Santa), Romunija,
Slovaška, Španija (z izjemo Kanarskih otokov, Ceute in Melile ter Andore), Slovenija, Švedska, Združeno kraljestvo (z izjemo Kanalskih otokov). Malta in Ciper nista
vključena. Ugodnost je na voljo za križarjenja z odhodnim pristaniščem v Civitavecchiji, Genovi, Neaplju, Palermu, Savoni, Trapani, Trstu in Benetkah, Marseillu in
Toulonu ter Barceloni.
Več si lahko preberete na spletni strani General Conditions of the CostaClub Program.
° Za križarjenja z dolžino 5 noči ali več.
°° Ob prvem napredovanju članstva je na voljo le 1 darilo.
^ Za križarjenja z dolžino 7 noči ali več.
^^ 1 steklenica penečega vina ter 1 košarica sadja na križarjenje.
^^^ Ne vključuje postrežnine. Sredstva na voucherjih ali na ladijskem računu za porabo na ladji se ne upoštevajo pri pridobivanju točk CostaClub.
* Na ladjah brez klubske restavracije ali kjer število gostov, ki jim ugodnost pripada, presega prostorske kapacitete, bo urejeno posebno, ločeno območje v glavni
restavraciji.
Podrobnosti glede ugodnosti in njihovih pogojih ter omejitvah si lahko preberete na spletni strani General Conditions of the CostaClub Program. Vrstni red in dnevi
dostave na ladji se lahko spreminjajo glede na trajanje križarjenja in infrastrukturo ladje. Ugodnosti so na voljo na vsakem križarjenju pri zaporednih križarjenjih
narejenih z eno ali več rezervacijami, z izjemo darila za dobrodošlico/darila za slovo in sredstev (denarja) za porabo na ladji, ki so podani le enkrat. Ugodnosti in
splošni pogoji CostaClub programa se lahko sčasoma spremenijo.

Kako poteka zbiranje točk
Točke se zbirajo z vsakim potrjenim križarjenjem v cenovnem modelu Comfort in Deluxe ter z vsakim nakupom dodatnih storitev pred in med
križarjenjem. Prej ko opravite rezervacijo, višjega števila članskih točk ste deležni.

TOTAL COMFORT
(Classic ali Premium)

DELUXE

REZERVACIJA
KRIŽARJENJA

NOTRANJA KABINA
(št. točk)

KABINA Z OKNOM
(št. točk)

KABINA Z BALKONOM
(št. točk)

Manj kot 90 dni
pred odhodom

100

150

175

Od 90 do 360 dni
pred odhodom

200

300

350

Več kot 360 dni
pred odhodom

300

450

525

SUITE

450
600

Dodatno:
DODATNE STORITVE (izleti, paketi pijač, nakupi v trgovini, ipd.): 1 € = 2 točki
ČARTERSKI LET. PREVOZ: do 500 točk za čarterski prevoz z ladjarjem Costa
VELJAVNOST: Točke veljajo 3 leta in se po preteku tega obdobja izbrišejo na dan 15.06.
IZKLJUČENOST: Točk za križarjenje v primeru individualne rezervacije križarjenja po cenovnem modelu BASIC, akcijski ceni, promocijski ceni ali
znižani ceni, ni možno pridobiti. Člani, ki rezervirajo skupinsko križarjenje prejmejo število točk glede na izbrano kategorijo kabine, vendar niso
upravičeni do dvojnih ali trojnih točk, ne glede na čas rezervacije križarjenja.

Navodila za včlanitev v Costa Club
Povezava: https://bit.ly/2Yw2zko
PRIMER

Na vaš elektronski naslov boste prejeli povezavo za overjanje članstva in določitev gesla. Stran vas nato avtomatsko
preusmeri in prikaže podatke vašega članstva. Priporočamo, da si člansko številko zabeležite, saj je le ta potrebna pri
preverjanju morebitnega popusta.

Hello Janez Novak,

