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Čerpajte výhody TRINITY Klubu 
s 500 bodmi, ktoré Vás oprávňujú na čerpanie: 
• 10%-tnej  zľavy z ceny pobytových balíkov,
• 10%-tnej  zľavy z pultových cien ubytovania, 
• 20%-tnej  zľavy na 3 - hodinový vstup do Aquaparku Senec,
• a ďalšie výhody u našich partnerov.

Hotel SENEC

S neopakovateľnou atmosférou Slnečných jazier v Senci.
Hotel Senec disponuje vlastným atraktívnym športovým areálom s množstvom 
športovísk. V Športovom areáli hotela nájdete vonkajší bazén, vnútorný bazén, 
2 tenisové kurty, 2 squashove kurty, 2 bowlingové dráhy ihrisko na plážový volejbal, 
minigolf, kráľovský šach či súkromnú hotelovú pláž. 

zľava:            10%

ATRIUM Hotel 

V našich veľhorách - vo Vysokých Tatrách v Novom Smokovci.
Atrium Hotel v Novom Smokovci zaujme nielen svojou netradičnou kruhovou 
architektúrou, ale aj svojou polohou na úpätí Slavkovského štítu. Z hotelových izieb 
ako aj reštaurácie s panoramatickým výhľadom sa ponúka prekrásny pohľad na 
Tatranské štíty alebo na slnkom zaliatu Podtatranská kotlinu.

zľava:            10%

Hotel SITNO 

V malebnej prírode Štiavnických vrchov vo Vyhniach.
Trojhviezdičkový kongres-wellness-spa rezort situovaný v malebnej prírode 
Štiavnických vrchov, je svojou polohou necelých 6 km od hlavnej dopravnej spojnice 
miest Bratislava a Banská Bystrica a vzdialenosťou len 165 km od Bratislavy ľahko 
dostupný z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku.  

zľava:            10%

Hotel RELAX 

S neopakovateľnou atmosférou Slnečných jazier v Senci.
Nachádza sa priamo na brehu Slnečných jazier – sever v Senci. Svojim situovaním 
a symbiózou pokoja vodnej hladiny vytvára klientom komfort kľudu a relaxu. Hotel 
disponuje vlastnou hotelovou plážou s vyhrievaným bazénom na terase.

zľava:            10%

Ako si získať kartu a výhody TRINITY Klubu:
Kartu si môžete registrovať  na  http://crm.trinityhotels.sk  v záložke „Mám registračný kľúč”, kde zadáte registračný kľúč:  genertel2013 , 
vyplníte a potvrdíte registračné údaje. Kartu si môžete vyzdvihnúť pri prvej návšteve na recepcii hotela.

Všetky detaily o možnosti využitia TRINITY Karty ako aj o zbieraní a využívaní bodov v TRINITY Klube a hoteloch TRINITY nájdete na našej stránke 
www.trinityklub.sk.


