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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că săptămâna aceasta 

partenerul nostru EDEN TRAVEL, va face comunicarea în media a lansării 
platformei sale oficiale și cu această ocazie va oferi publicului larg accesul la un 

număr de 2019 tichete cadou pe care le puteți achiziționa pentru 
dumneavostră sau pentru apropiați, în cadrul unei campanii de 

reduceri denumite “Early Booking e tot anul”. Aceste tichete cadou pot fi 

folosite pentru călătoriile din întreg anul 2019. 
Oferta specială a EDEN TRAVEL o reprezintă achiziționarea la un preț 

special a unor tichete ce pot fi oferite cadou persoanelor dragi. 
Reducerile aferente parteneriatului dintre Eden Travel și CNP nu se cumulează 

la cea aferentă tichetelor cadou. 
Aveti posibilitatea de a achizitiona doua tipuri de tichete (tichete) pe care le 

puteti oferi cadou: 
1. Tichet cadou în valoare de 240 euro 

Sunt două variante de achiziție în funcție de preferințe: 
- achiți 200 de Euro iar MyPal.Travel contribuie la surpriza ta cu 40 de Euro si 

vei primi un tichet de 240 de Euro. Beneficiu 20%; 
- achiți 50 de Euro acum la achiziție și 170 de Euro oricand în cursul anului 

2019 pana la data la care vei face o comanda ferma pentru un serviciu turistic, 
MyPal.Travel contribuie si el cu 20 de Euro si primesti un tichet de 240 de Euro. 

Beneficiu 10%.  

2. Tichet cadou în valoare de 600 euro 
Sunt două variante de achiziție în funcție de preferințe: 

- achiți 500 de Euro iar MyPal.Travel contribuie la surpriza ta cu 100 de Euro 
si vei primi un tichet de 600 de Euro. Beneficiu 20%; 

- achiți 50 de Euro acum la achiziție și 500 de Euro oricand in cursul anului 
2019 pana la data la care vei face o comanda ferma pentru un serviciu turistic, 

MyPal.Travel contribuie si el cu 50 de Euro si primesti un tichet de 600 de Euro. 
Beneficiu 10%.  

 
Aici puteti accesa detalii despre campania generală și 

puteți parcurge descrierea tichetelor cadou. Tot de aici membrii organizației 
profesionale vor avea posibilitatea să comande tichete cadou pe tot parcursul 

acestei campanii, până la data de 07 ianuarie 2019, în limita maximă a numărului 
de tichete cadou. 
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https://www.mypal.travel/voucher-cadou/

