VOUCHER PREZENTOWY
Voucher to prezent idealny na każdą okazję,
zarówno jako upominek dla pracowników, partnerów biznesowych,
ale także dla najbliższych - rodziców, dziadków.
Sprawdzi się także jako prezent ślubny czy z okazji rocznicy.

Rodzaje Voucherów:
indywidualnie wybrana
prezentowy o wartości
zł
wartość vouchera
Kwota do wykorzystania w
Restauracji Źrebięciarnia, na catering,
zakup przetworów lub na pobyt w Folwarku Wąsowo.
okazjonalny - kolacja lub obiad w
Folwarku Wąsowo
Zupa, drugie danie, deser lub kieliszek
wina, kawa lub herbata.
Dania z aktualnej karty menu.

wartość 100 zł / osoba

okazjonalny - weekend w Folwarku
Wąsowo
Kolacja - zupa, drugie danie, deser lub
kieliszek wina, kawa lub herbata
Nocleg - pokój 2-osobowy z
łazienką|śniadanie
Lunch - zupa, drugie danie, kawa lub
herbata. Dania z aktualnej karty menu.
dodatkowo butelka wina do pokoju
przejazd bryczką

wartość 400 zł dla 1 osoby
wartość 680 zł dla 2 osób

butelka wina - 50 zł / butelka
przejazd bryczką - 100 zł

wycena według oferty
okazjonalny - wydarzenie w Folwarku
na dane wydarzenie
Wąsowo
Voucher na wydarzenie odbywające się w
Folwarku Wąsowo np.:
kolacja degustacyjna, spotkanie
tematyczne.

Zamów Voucher
502 359 271

imprezy@folwarkwasowo.pl

Zadasy realizacji Voucherów:
1. Termin ważności Vouchera wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia.
2. Voucher wpisany jest do bazy Voucherów, a jego zakres musi się
pokrywać z wybraną opcją na bonie Vouchera.
3. Posiadacz zobowiązany jest do przekazania oryginału Vouchera lub
wydruku Vouchera, który posiada unikalny numer.
4. Voucher prezentowy o wskazanej wartości nie może być wykorzystany w
częściach, nie ma również możliwości wydawania reszty gotówki z
Vouchera, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość usługi.
Jeśli wartość usługi jest wyższa od wartości vouchera prezentowego, Klient
jest zobowiązany dopłacić różnicę.
5. Voucher okazjonalny nie może być wykorzystany w częściach, nie ma też
możliwości zwrotu gotówki za niewykorzystane elementy.
6. Voucher należy okazać przed realizacją usługi u obsługi.
7. Restauracja zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych potraw z
aktualnej karty menu z oferty zawartej w ramach Vouchera.
8. Doba hotelowa w Folwarku trwa od godz 14 do 11, dnia następnego.
W celu zakupu vouchera prosimy o kontakt z biurem.
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wysyłki Vouchera, także jako
prezentu.
Folwark Wąsowo

502 359 271

imprezy@folwarkwasowo.pl

www.folwarkwasowo.pl

