HER KONAKLAMANIZDA DAHA FAZLA
OLANAKTAN FAYDALANIN
• HER KONAKLAMADA ÜCRETSİZ İÇECEK VE ATIŞTIRMALIKLAR
• ERKEN GİRİŞ VE GEÇ AYRILMA OLANAĞI
• ÜCRETSİZ ODA YÜKSELTMELERİ
• ÜCRETSİZ KONAKLAMALAR
• ÜCRETSİZ HEDİYE KARTLARI

Hemen katılın

Wyndham’ın kârlı dünyasını keşfedin
Wyndham Rewards sadakat programına katıldığınızda, neredeyse 7000
otelimizde sıcak bir karşılamadan çok daha fazlasını bulacaksınız.
Hak kazandıran her gece için puan ve hava yolu mili kazanırsınız.

Ücretsiz üyelik avantajlarının tadını çıkarın
Üyeliğinizin size sağladığı çok sayıda harika avantaj bulunmaktadır. Bu
avantajlardan bazıları şunlardır:
•
•
•
•

Her konaklamada ücretsiz içecek ve atıştırmalık
Ücretsiz oda yükseltmeleri
Erken giriş ve geç ayrılma olanağı
Hesabınıza online olarak kolaylıkla erişim

Puan kazanmak kolaydır
Odanız için harcadığınız her $1 karşılığında 10 puan kazanın, örn. $150 = 1.500
puandır. Bunun yanı sıra Sixt , Avis veya Budget firmalarından araba
kiraladığınızda puan kazanabilir veya hava yolu ortaklarımızın herhangi birinden
mil kazanabilirsiniz. İnternet üzerinden wyndhamrewards.com adresine
giderek fazla seçeneği görebilirsiniz.

Ödüllerinizi kullanma
wyndhamrewards.com adresine giderek ödüllerinizi değerlendirebilirsiniz.
İnternet üzerinden dünya genelindeki binlerce otelimizden birinde ücretsiz bir
gece için rezervasyon yapmaya ne dersiniz? Veya isterseniz çevrimiçi
kataloğumuzu inceleyerek yüzlerce ürün arasından seçim yapabilirsiniz.
Yalnızca 5.500’den başlayan puanlar karşılığında dünyanın herhangi bir
yerinde ücretsiz olarak konaklayabilir veya çevrimiçi alışveriş yapabilirsiniz:
5.700 puandan başlayan otel makbuzları
14.800 puandan başlayan bagajlar
17.900 puandan başlayan MP3 Çalarlar
Puan tutarları ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir, örnekler yalnızca açıklama amaçlıdır ve haber vermeksizin değişiklik yapılabilir. Daha
fazla bilgi almak için wyndhamrewards.com adresini ziyaret edin.

Daha güzel bir yarın için bugün katılın
Katılmak son derece kolaydır. Bu formu doldurarak resepsiyona teslim edin ve
mevcut konaklamanızda puan kazanmaya başlayın. Veya
wyndhamrewards.com adresine giderek ‘join’ (katılın) sekmesini tıklayın.

Ne kadar fazla konaklarsanız, o kadar çok kazanırsınız
Programımıza katılan otellerden birisinde her konaklamanızda – bunlar tüm
dünyada aralarından seçim yapabileceğiniz neredeyse 7000 oteli kapsamaktadır
– ödül puanı veya hava yolu mili kazanırsınız.
Daha hızlı ödül kazanabilmenizi sağlayan ve sıklıkla düzenlediğimiz
promosyonları takip edin. Ve özel üyelik fırsatlarından haberdar olmak ve aylık
e-bültenimizi almak için e-posta adresinizi bize bildirmeyi unutmayın.

Wyndham Rewards bambaşka fırsatlar sunuyor
İster öylesine seyahat ederken, ister iş gezisine çıktığınızda veya eğlence için
konakladığınız zaman, size kaldığınız otelde daha zengin olanaklardan
yararlanma ve ekstra zevklerin tadını çıkarma fırsatınız sağlarız.
Daha fazlasını keşfetmek için web sitemizi ziyaret edin:
wyndhamrewards.com Alternatif olarak, size yardımcı olmaktan her zaman için
mutluluk duyacak Üye Hizmetleri Ekibimize de başvurabilirsiniz. Üye Hizmetleri
Ekibimize şu adresten e-posta gönderebilirsiniz.
customerservicesintl@wyndhamrewards.com

Elit seviyeye ulaşın
Wyndham Rewards bir elit üyelik düzeyi sunmaktadır. Herhangi bir takvim yılı
içinde otellerimizde hak kazandıran 20 gece geçirdiğimizde Altın Seviye ile
ödüllendirilirsiniz. Bu sayede otomatik olarak Altın Seviye puanları kazanır ve
bunlarla ücretsiz olarak bir gece konaklayabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için
web adresini ziyaret edin:
wyndhamrewards.com/goldstatus

