SMEBACKSKORTET & FIRST HOTELS – WEEKENDERBJUDANDE 2014!
First Hotels är en av Skandinaviens ledande hotellkedjor med 61 unika hotell
centralt placerade på 43 destinationer i Norge, Sverige och Danmark. Vår
målsättning är att erbjuda våra gäster kvalitetsupplevelser och individuella val.
Alla våra hotell är unika när det gäller stil, atmosfär och design.
Med Smebackskortet kan du boka hotellweekend på alla First Hotels till mycket
fördelaktiga priser:
En weekend (2 nätter) i dubbelrum för endast 1.590:- eller 3 nätter för endast 1.990:-. Gäller
sammanhängande dagar fredag – söndag/måndag eller lördag – måndag för 2 personer. Frukost är
inkluderat på alla hotell!
Önskar du bo på våra design hotell/5 stjärniga hotell kan du bo för endast 2090:- i dubbelrum fredag till
söndag eller lördag till måndag. Önskar du bo 3 nätter, fredag - måndag, är priset endast 2690:- för ett
dubbelrum för 2 personer.

Bokningsvillkor för erbjudandet:
- Erbjudanden är baserat på tillgänglighet
- Ovanstående priser gäller i respektive lands valuta
- Erbjudandet kan bara bokas på nätet
- Erbjudandet gäller fram till 31 dec 2014
- Pris för 2 personer i dubbelrom, gäller 2 eller 3 sammanhängande nätter
- Reservationer som inte är garanterade med kreditkort hålls fram till kl 16:00 ankomstdagen
- Garanterade reservationer kan avbeställas fram till kl 16:00 ankomstdagen. Om rummet inte avbeställs
eller inte används belastas kreditkortet med priset för en natt
- Frukost är inkluderat på samtliga hotell (du behöver ej välja till frukost i bokningen)
- Boka via http://firsthotels.se/sparbankernas

15 % ALLA DAGAR PÅ FIRST HOTELS
Nu får du 15 % rabatt alla dagar på First Hotels i hela Skandinavien.
Använd din bokningskod FHCSPARK när du bokar på www.firsthotels.se och vi ger
dig 15 % på flex priset.
Välkommen till First Hotels!

Bokningsvillkor för erbjudandet:
- Erbjudandet kan bara bokas på nätet (använd bokningskoden)
- Erbjudandet gäller fram till 31 dec 2014.
- Reservationer som inte är garanterade med kreditkort hålls fram till
kl 16:00 ankomstdagen
- Garanterade reservationer kan avbeställas fram till kl 16:00
ankomstdagen. Om rummet inte avbeställs eller inte används
belastas kreditkortet med priset för en natt.
- Frukost är inkluderat på samtliga hotell (du behöver ej välja till
frukost i bokningen)

