VO O R WA A R D E N F E E D B AC K- AC T I E
De ‘FEEDBACK’-kortingsactie is bedoeld om tevreden gasten aan te moedigen hun enthousiasme
te delen middels een beoordeling te plaatsen op één of meerdere van deze review sites:
Tripadvisor, Zoover, Facebook en Holidaycheck.com. We gaan er daarbij vanuit dat de geplaatste
beoordeling oprecht de ervaring met Papagayo representeert.
De hoogste scores voor een verblijf ik het Papagayo Beach Hotel of Papagayo Beach Resort willen we
graag waarderen met een korting van 20% op hun volgende verblijf binnen een jaar (exclusief F&B).
Beoordelingen voor een lunch of diner in het Papagayo Specialty Restaurant of Papagayo Beach Club
geven geen recht op korting op een verblijf.
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor 20% korting op een volgend verblijf in het
Papagayo Beach Hotel of Papagayo Beach Resort:
• De beoordeling moet een score van minimaal 80% hebben. Dat betekent voor een scoresysteem
tot 10 punten een 8 of hoger en voor een scoresysteem van 5 sterren of ‘bubbles’ minimaal 4 uit 5.
• De beoordeling moet binnen 1 maand na de uitcheckdatum online staan en per email aangemeld
zijn bij feedback@papagayo.com.
• Boeken voor het opvolgende verblijf kan alleen via dit emailadres: Reservations@Papagayo.com.
• Inchecken binnen een jaar na de vervaldatum. Indien het verblijf uiteindelijk de vervaldatum
overschrijdt is dat geen probleem. De vervaldatum is exact 1 jaar na de uitcheckdatum van het
initiële verblijf.
Een beoordeling aanmelden
Om in aanmerking te komen voor de korting op een volgend verblijf graag per email een hyperlink
van de beoordeling sturen naar feedback@papagayo.com met vermelding van de naam* waarop uw
verblijf in het reserveringssysteem van Papagayo staat en de exacte datum van het verblijf waarop de
beoordeling is gebaseerd.
U ontvangt dan binnen 3 weken een ontvangstbevestiging met de vermelding of de inzending aan de
genoemde voorwaarden voldoet.
*) Deze actiekorting is niet overdraagbaar.
Papagayo behoudt zich het recht voor om t.a.t. deze actie te beëindigen.
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