




REDUCERI ȘI OFERTE DE PRODUSE



www.nobil.md

Nobil Luxury Boutique Hotel este un hotel de lux de cinci stele cu tradiții de ospitalitate, cel mai bun hotel din Moldova 
conform standardelor internaţionale. Temelia existenţială a Nobil Luxury Boutique Hotel constă în armonizarea perfectă 
a confortului şi a eleganţei, cu scopul creării unei ambianţe unice, corespunzătoare statutului şi standardelor boutique 
hotelurilor europene de lux.

HOTEL

NOBIL LUXURY BOUTIQUE HOTEL

Gold Mastercard® 20 % *

20 % *World Mastercard®

20 % *Platinum Mastercard®

20 % *World Elite Mastercard®

+373 22 400 400, fax: +373 22 400 444
str. Mihai Eminescu 49/1

Chișinău    

Oferta este valabilă până în data de 31.12.2018, pe teritoriul  
Republicii Moldova. Partenerii își rezervă dreptul să modifice 

 condițiile de acordare a privilegiilor.



Construit in anul 2016, hotelul Thomas Albert ofera 20 de camere deluxe complet utilate, pentru ca fiecare oaspete sa se simta 
perfect in hotel si sa revina cu placere, de fiecare data e in Chisinau. Desi aflat in centrul capitalei, prin amplasarea sa, Hotel 
Thomas Albert fereste oaspetii de agitatia orasului, oferind loc de parcare gratuit.

www.thomasalbert.md 

HOTEL

THOMAS ALBERT

 +373 22 90 20 90

Str. L. Tolstoi 3/1, 

Chișinău   

Gold Mastercard® 20 % *

20 % *

20% *

20 % *

World Mastercard®

Platinum Mastercard®

World Elite Mastercard®

Oferta este valabilă până în data de 31.12.2018, pe teritoriul  
Republicii Moldova. Partenerii își rezervă dreptul să modifice  

condițiile  de acordare a privilegiilor



www.viptaxi.md

Dacă sunteți obosit să călătoriți cu un taxi obișnuit la Chișinău, starea tehnică a cărui lasă mult de dorit, taxi VIP din 
Chișinău este potrivit pentru tine, indiferent dacă este necesar de a conduce un oaspete important de la aeroport sau 
gară sau aveți nevoie de o mașină pentru o ceremonie frumoasă sau sărbătoare – serviciul de transportare cu mașină 
VIP îl veți găsi aici.

TAXI

TAXI VIP CHISINAU MOLDOVA

Gold Mastercard® 10 % *

10 % *

10 % *

10 % *

World Mastercard®

Platinum Mastercard®

World Elite Mastercard®

+373 69 317 188

Oferta este valabilă până în data de 31.12.2018, pe teritoriul  
Republicii Moldova. Partenerii își rezervă dreptul să modifice 

 condițiile de acordare a privilegiilor.



Nobil Luxury Boutique Hotel are onoarea să vă prezinte unicul restaurant panoramic al Chişinăului – Nobil Restaurant. Admiraţi 
splendoarea peisajului urban de la înălţimea etajului 7 în timp ce savuraţi gustul fin şi delicat al artei culinare Mediteraneene. 
O ambianţă plăcută, creată de un design romatic pregnant, un fundal muzical relaxant şi o deservire impecabilă. Şi, cum 
spunem întotdeauna, Bon Appétit, sau pur şi simplu, Poftă Mare! 

www.nobil.md/ro/restaurant-bar/view-cafe-and-restaurant-ro 

RESTAURANT

NOBIL RESTAURANT

 +373 68400480, +373 22400480

Mihai Eminescu 49/1, etaj 7, 

Chișinău   

Gold Mastercard® 15 % *

15 % *

15 % *

15 % *

World Mastercard®

Platinum Mastercard®

World Elite Mastercard®

Oferta este valabilă până în data de 31.12.2018, pe teritoriul  
Republicii Moldova. Partenerii își rezervă dreptul să modifice  

condițiile  de acordare a privilegiilor



 www.dessange.md

În noiembrie 2008, pe una din străzile principale ale Chișinăului – 49/1 M. Eminescu – a fost deschis primul și 
unicul salon DESSANGE™ din Moldova. În prezent, acesta este unul dintre cele mai populare și prestigioase din 
oraș. În acest salon lucrează maeștri profesioniști, instruiți la școala lui Jacques Dessange din Paris. Ei utilizează 
cele mai recente tehnologii în materie de tunsori, aranjări, vopsirea părului, ondulare chimică permanentă; 

WELLNESS

SALONUL DE FRUMUSEȚE DESSANGE™ MOLDOVA

+373 68 400 450, +373 22 400 450

 str. Mihai Eminescu 49/1

Chișinău  

Gold Mastercard® 10 % *

10 % *

10 % *

10 % *

World Mastercard®

Platinum Mastercard®

World Elite Mastercard®

Oferta este valabilă până în data de 31.12.2018, pe teritoriul  
Republicii Moldova. Partenerii își rezervă dreptul să modifice 

 condițiile de acordare a privilegiilor.

http://www.dessange.md


Încă din epocile străvechi, oamenii apreciau în mod deosebit ritualurile ce aduceau bunăstare spirituală şi fizică. Astfel de tradiţii 
erau transmise din generaţie în generaţie, fiind constant completate şi perfecţionate. În prezent, toate aceste colecții de algoritme 
estetice s-au consolidat într-o artă complexă cu denumirea SPA. Pentru a face posibilă materializarea tuturor acestor proceduri 
sofisticate, Nobil Luxury Boutique Hotel a creat în incinta sa Nobil SPA – o zonă dedicată în exclusivitate frumuseţii şi sănătăţii. 

www.nobil.md

WELLNESS

NOBIL SPA

 +373 68400480, +373 22400480

Mihai Eminescu 49/1, etaj 1, 

Chișinău   

Gold Mastercard® 10 % *

10 % *

10 % *

10 % *

World Mastercard®

Platinum Mastercard®

World Elite Mastercard®

Oferta este valabilă până în data de 31.12.2018, pe teritoriul  
Republicii Moldova. Partenerii își rezervă dreptul să modifice  

condițiile  de acordare a privilegiilor



 www.terramed.md

Chirurgia – vocaţia noastră! Acordarea ajutorului medical calificat în toate domeniile. Toate tipurile de intervenţii 
chirurgicale. Ajutor medical calificat din partea unei echipe unite de profesionişti, cu o bogată experienţă în 
domeniu în asociere cu cele mai noi tehnologii şi echipament modern. Totul pentru restabilirea şi reabilitarea 
Dumneavoastră.

WELLNESS

TERRAMED

+373 22 202 373, +373 22 503 405

str. Trandafirilor, 15/4

Chișinău  

Gold Mastercard® 10 % *

15 % *

12 % *

15 % *

World Mastercard®

Platinum Mastercard®

World Elite Mastercard®

Oferta este valabilă până în data de 31.12.2018, pe teritoriul  
Republicii Moldova. Partenerii își rezervă dreptul să modifice 

 condițiile de acordare a privilegiilor.



Aquaterra primul și unicul club din Republica Moldova care a fost creat în totalitate conform conceptului Wellness- conceptul unui 
stil de viață sănătos bazat pe menținerea sănățății fizice și psihice, regăsirii echilibrului energetic, armoniei interioare și eliberării 
de stres. Fitness Centru include: bazin sportiv de 25 m2 dotat cu un sistem de purificare a apei pe bază de sare; Săli pentru 
antrenamente de grup; Sală complet echipată pentru antrenamente de Fly Yoga; Sală de forță dotată cu seria de aparate Artis 
cu acces la Internet.

www.aterra.md

WELLNESS

AQUATERRA WELLNESS AND SPA

+373 22 628 000

bv. Decebal 6/4, 

Chișinău   

Gold Mastercard® 5 % *

5 % *

5% *

5 % *

World Mastercard®

Platinum Mastercard®

World Elite Mastercard®

Oferta este valabilă până în data de 31.12.2018, pe teritoriul  
Republicii Moldova. Partenerii își rezervă dreptul să modifice  

condițiile  de acordare a privilegiilor



www.aterra.md

Aquaterra Beauty este un salon de frumusețe de clasa Premium dotat cu echipament modern Italian si metode de  
înfrumusețare exclusive. Specialiștii noștri Vă vor ajuta să alegeți varianta de look care vi se potrivește cel mai bine 
și care este în ton cu cele mai recente tendințe  din styling. Dacă doriți o coafură  modernă, o manichiură reușită 
sau un machiaj pentru orice ocazie, salonul nostru este cea mai bună alegere. Aici avem oameni cu experientă, 
care cunosc cele mai noi tendințe în materie de coafuri, manichiură & pedichiură, cosmetică și machiaj.

WELLNESS

CENTRUL DE MEDICINĂ ESTETICĂ ȘI COSMETOLOGIE

 +373 22  26 76 36

bv. Decebal 6/4,

Chișinău  

Gold Mastercard® 5 % *

5 % *

5% *

5% *

World Mastercard®

Platinum Mastercard®

World Elite Mastercard®

Oferta este valabilă până în data de 31.12.2018, pe teritoriul  
Republicii Moldova. Partenerii își rezervă dreptul să modifice 

 condițiile de acordare a privilegiilor.



Aquaterra Beauty este un salon de frumusețe de clasa Premium dotat cu echipament modern Italian si metode de  înfrumusețare 
exclusive. Specialiștii noștri Vă vor ajuta să alegeți varianta de look care vi se potrivește cel mai bine și care este în ton cu cele mai 
recente tendințe din styling. Dacă doriți o coafură  modernă, o manichiură reușită sau un machiaj pentru orice ocazie, salonul 
nostru este cea mai bună alegere. Aici avem oameni cu experientă, care cunosc cele mai noi tendințe în materie de coafuri, 
manichiură & pedichiură, cosmetică și machiaj.

www.aterra.md

WELLNESS

SALON DE FRUMUSEȚE 

 +373 22  26 76 26

bv. Decebal 6/2, 

Chișinău   

Gold Mastercard® 5 % *

5 % *

5% *

5 % *

World Mastercard®

Platinum Mastercard®

World Elite Mastercard®

Oferta este valabilă până în data de 31.12.2018, pe teritoriul  
Republicii Moldova. Partenerii își rezervă dreptul să modifice  

condițiile  de acordare a privilegiilor



 www.doza.md

Pentru a vă antrena la «FITNESS DOZA» cel mai important este dorința să vă schimbați spre bine. Nu contează 
ce vîrstă și ce complecție a corpului aveți. Aici nu există noțiunea de statut socal. La FITNESS DOZA lipsește 
spiritul de concurentă socială. FITNESS DOZA reprezintă mișcarea și atmosfera intensă, unde oamenii scapă de 
timiditate și nu le pasă ce gîndesc alții despre ei! FITNESS DOZA este un centru de reabilitare a sănătății și un 
magnet cărui nu-i poți rezista. Noi creăm cultul modului de viață sănătos.

WELLNESS

FITNESS DOZA

+373 22 999-555

Ion Creanga 49 ”Flacara”

Chișinău  

+373 22 745-208

 Ion Creanga 62

Chișinău  

+373 22 449-057

Miron Costin 25

Chișinău  

+373 22 439-721

Mircea cel Batrin 11

Chișinău  

Gold Mastercard® 20 % *

20 % *

20% *

20 % *

World Mastercard®

Platinum Mastercard®

World Elite Mastercard®

Oferta este valabilă până în data de 31.12.2018, pe teritoriul  
Republicii Moldova. Partenerii își rezervă dreptul să modifice 

 condițiile de acordare a privilegiilor.



VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE!




