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There are no translations available.

  

  

РЕФРЕШ отправя предизвикателсто към любителите на футбола. Дни преди дербито
между Ботев и Локомотив цялата футболна общественост в Пловдив тръпне в очакване
на голямата битка. РЕФРЕШ и партньрите ни от PlovdivNews.bg ще направим дербито
още по- вълнуващо, отправяйки предизвикателството: "Познай точния резултат на
срещата БОТЕВ- ЛОКОМОТИВ и спечели"

  

Голямата награда е СПА уикенд за двама в хотел в Девин с осигурени разноски за
пътуването. Втората награда е ваучер за услугите на РЕФРЕШ на стойност 39,90
лева.Трима ще получат по чувал Кроки за хрупане с приятели.

  

Жребий, изтеглен от капитана на отбора победител, ще определи печелившите в играта.
Ако резултата е равен честта ще се падне на ......В случай, че двата отбора изненадат с
резултат, който феновете не познаят, то тогава наградите ще бъдат разпределени сред
позналите изхода на двубоя.

  

  

Вашите предположения изпращайте на game@plovdivnews.bg в срок до 16:45 на 8 май
2013 г.

  

В имейла моля напишете двете си имена както и актуален телефон за връзка. Всеки има
право да участва с една прогноза.
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Голямата награда:

  

  

ВАУЧЕР  ПОДАРЪК   ЗА ДВАМА в СПА ХОТЕЛ “ДЕВИН” ****

  

град Девин

  

 Пакетът включва:

  

• Нощувка

  

• Закуска блок маса

  

• Обяд по избрано меню

  

• Вечеря по избрано меню /1бр Безалкохолна напитка или минерална вода ,салата,
основно ястие и десерт/

  

• Безплатно ползване на басейн, фитнес и сауна

  

• 20% отстъпка от всички СПА процедури
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• Частичен масаж-20 мин –За него

  

• Частичен Арома масаж -20 мин - За нея

  

• Високоскоростен безжичен интернет

  

• Паркинг

  

• Туристически данък, застраховка и ДДС.

  

Дата на ползване до 30.09.2013 
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