Vardov Potovalni Klub (VPK)
Nekako ste nam skozi vsa leta zaupanja in sodelovanja omogočali, da smo
svojo strategijo in vizijo uspešno krmarili, za kar smo vam hvaležni in tudi
upamo, da smo se vam v obliki bodisi popustov ali ugodnih pogojev,
kvalitete v izvedbi in prijetnih doživetij tudi uspešno oddolžili. A čas, ki je
pred nami, je prav tako pomemben.
Zato dragi popotnik, tudi v letu 2023 je moč z VARD-om kaj prihraniti in ja, to
kljub vsesplošni draginji. Prihranek vam prinese znižanje stroškov, nam pa
omogoča lažje načrtovanje. In sicer si ugodnosti lahko pridobite in višate kar
sami. Kako? Enostavno.

Včlanite se v VARD-ov potovalni klub.
Članarina je za vse, ki se včlanite do 20.12.2022 brezplačna.

Pridobite svojo unikatno kodo (velja za vas in vse, ki potujejo z vami na
izbranem aranžmaju, ni pa na ostale potnike prenosljiva in jim tudi ne
zagotavlja progresivne lestvice popustov), jo sporočite ob rezervaciji in že
imate v osnovi 5% znižano osnovno ceno aranžmaja (brez doplačil).
Pa še k progresivni lestvici popustov.
Prvo potovanje, katerega rezervirate in ob predpogoju, da ste član
Vardovega potovalnega kluba, vam prinaša 5% popust, vsako naslednje
potovanje pa vam popust zviša, in sicer za 1 dodatni odstotek. Maksimalni
pridobljeni popust pa je omejen na 10%.
Popust pridobljen s članstvom se ne kombinira z nobeno drugo obliko
popustov pri VARD Turizem d.o.o., tudi ni aktiven pri izdelavi individualnih
povpraševanj. Vsekakor pa sta dodatni ugodnosti članstva v VARD-ovem
potovalnem klubu še: 1. brez stroškov prijavnine (drugače 10€ po osebi) in
možnost udeležbe na posebnih klubskih izletih po posebnih cenah in odličnih
storitvah (na teh vaš klubski popust ne velja, saj so to potovanja
pripravljena posebej za člane in naše druženje ter skupno odkrivanje
posebnih čarov).
Včlanitev in klub sam nima nobenih pogojev in drugih pravil. Torej nimate nobenih
stroškov ali obvez, sami pa si lahko z lojalnostjo višate svojo lestvico popustov. Kot član
boste edino prejemali naše novice, za vse nove člane je pogoj včlanitve elektronski
naslov, na katerega prejmete svojo unikatno klubsko številko, kot tudi prejemate
novosti o posebnih klubskih izletih, ter novičnik o aktualnih potovanjih.

