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BRIGADEIRO DOCERIA E CAFE
Brigadeiro Doceria & Cafe'de mağaza 

içi harcamalarınızda 20% para iadesi.

Brigadeiro Doceria & Cafe'de mağaza içi geçerli Mastercard kartı 

ile yaptığınız tüm harcamalarınızda 20% para iadesi kazanın. 

https://www.brigadeirodoce

ria.com.br/

Buddha Spa
Buddha Spa Brazil internet üzerinden 

harcamanızda 6% para iadesi.

Buddha Spa'da internet üzerinden geçerli Mastercard ile yapılan 

tüm harcamalarda 6% para iadesi kazanın. 

Cafe Journal
Cafe Journal'da 500$R üzeri 

harcamanızda 10% para iadesi. 

Cafe Journal'da geçerli Mastercard ile 500$R üzeri harcamanızda 

10% para iadesi. Mağaza içerisinde geçerlidir.

https://www.cafejournal.co

m.br/

Casa Camolese
Casa Camolese'de 300$R üzeri 

harcamanızda 10% para iadesi. 

Casa Camolese'de geçerli Mastercard kartınız ile 300$R üzeri 

harcamanızda 10% para iadesi kazanın. Restorandaki mağaza içi 

harcamalarda ve Manouche şov biletlerinde geçerlidir.  

http://casacamolese.com.br/

#restaurante

Chalezinho 
Chalezinho'da mağaza içi 

harcamalarınızda 10% para iadesi. 

Chalezinho'da geçerli Mastercard kartınız ile mağaza içi tüm 

harcamalarınızda 10% para iadesi. Mağaza içerisinde geçerlidir.

https://itaim.chalezinho.com

/

Emile
Emile Restaurant'da 500$R üzeri 

harcamanızda 5% para iadesi. 

Emiliano Hotel Rio de Janeiro'deki Emile Restaurant'da geçerli 

Mastercard kartınız ile 500$R üzeri harcamanızda 5% para iadesi. 

Mağaza içerisinde geçerlidir.

https://emiliano.com.br/gast

ronomia-rj/restaurante/

Emiliano
Emiliano Hotel'de 500$R üzeri 

harcamanızda 5% para iadesi. 

Sao Paulo ve Rio de Janeiro'deki Emiliano Hotel'de geçerli 

Mastercard kartınız ile 500$R üzeri harcamanızda 5% para iadesi.  

Seyahet acentaları üzerinden yapılan satın alımlarda geçerli 

değildir.

https://emiliano.com.br/

Esch La Casa Del Habano 
Esch'de mağaza içi 500$R üzeri 

harcamanızda 10% para iadesi. 

Esch'de geçerli Mastercard kartınız ile mağaza içi 500$R üzeri 

tüm harcamalarınızda 10% para iadesi. Mağaza içerisinde 

geçerlidir.

http://esch.com.br/

Fuchic Brazilian Art 
Fuchic'de mağaza içi harcamanızda 

10% para iadesi. 

Fuchic Brazilian Art'da geçerki Mastercard kartınız ile mağaza içi 

harcamanızda 10% para iadesi.  Mağaza içi harcamalarda 

geçerlidir. Sadece Sao Paulo-Garulhos Uluslararası Havalimanı ve 

Jardins lokasyonlarında geçerlidir.

https://www.fuchic.com.br/

Gloria Coelho
Gloria Coelho'da mağaza içi 

harcamalarınızda 10% para iadesi.

Brezilya'da Gloria Coelho'da geçerli Mastercard kartınız ile 

mağaza içi harcamalarınızda 10% para iadesi. Mağaza içerisinde 

geçerlidir.

https://www.gloriacoelho.co

m.br/p/onde-encontrar



Janeiro
Janeiro Hotel'de 3500$R üzeri 

harcamanızda 5% para iadesi. 

Janeiro Hotel'de geçerli Mastercard kartınız ile otelde ya da otel 

websitesi üzerinden 3500$R ve üzeri harcamanızda 5% para 

iadesi. Seyahet acentaları üzerinden yapılan satın alımlarda 

geçerli değildir.

https://janeirohotel.rio/

Julice Boulangerie 
Julice'da mağaza içi harcamanızda 

10% para iadesi. 

Julice'da geçerli Mastercard kartınız ile mağaza içi harcamanızda 

10% para iadesi. Mağaza içerisinde geçerlidir.
https://www.julice.com.br/

Julio Okubo
Julio Okubo'da mağaza içi 

harcamanızda 15% para iadesi. 

Brezilya'da Julio Okubo'da geçerli Mastercard kartınız ile mağaza 

içi harcamanızda 15% para iadesi. Mağaza içerisinde geçerlidir.

https://www.juliookubo.com

.br/institucionais/AntesComp

ra/NossasLojas.aspx

Lenny Niemeyer
Lenny Niemeyer'da mağaza içi 

harcamanızda 10% para iadesi. 

Brezilya'da Lenny Niemeyer'da geçerli Mastercard kartınız ile 

mağaza içi harcamanızda 10% para iadesi. Mağaza içerisinde 

geçerlidir.

https://www.lennyniemeyer.

com.br/institucional/lojas

PalÃ¡cio TangarÃ¡ 
Palacio Tangara'da 1000$R üzeri 

harcamanızda 5% para iadesi. 

Palacio Tangara'da geçerli Mastercard kartınız ile 1000$R üzeri 

harcamanızda 5% para iadesi. Seyahet acentaları üzerinden 

yapılan satın alımlarda geçerli değildir.

https://www.oetkercollectio

n.com/pt/hoteis/palacio-

tangara/o-hotel/

Richards
Richards'da mağaza içi harcamanızda 

5% para iadesi. 

Brezilya'da Richards'da geçerli Mastercard kartınız ile mağaza içi 

harcamanızda 5% para iadesi. Mağaza içerisinde geçerlidir.

https://www.richards.com.br

/nossas-lojas

Rubaiyat
Rubaiyat Restaurants'da 500$R üzeri 

harcamanızda 10% para iadesi. 

Brezilya'da Rubaiyat Restaurants'da geçerli Mastercard kartınız 

ile 500$R üzeri harcamanızda 10% para iadesi. Mağaza içi 

harcamalarda geçerlidir. Diğer ülkelerdeki Rubiyat'lar dahil 

değildir.

http://www.gruporubaiyat.c

om/restaurantes.asp?lview=

pt

Salinas
Salinas'da mağaza içi harcamanızda 

5% para iadesi. 

Brezilya'da Salinas'da geçerli Mastercard kartınız ile mağaza içi 

harcamanızda 5% para iadesi. Mağaza içerisinde geçerlidir.

https://www.salinas-

rio.com.br/nossas-lojas

Tantra
Tantra'da mağaza içi harcamanızda 5% 

para iadesi. 

Vila Olimpia'daki Tantra'da geçerki Mastercard kartınız ile 

mağaza içi harcamanızda 5% para iadesi.  

https://www.tantrarestauran

te.com.br/home

Unidas rent a car 
Unidas'da harcamanızda 10% para 

iadesi. 

Unidas'da geçerli Mastercard kartınız ile tüm araç kiralamala 

harcamalarınızda 10% para iadesi. Mağaza içerisinde ve internet 

üzeri harcamalarda geçerlidir.

https://www.unidas.com.br/

para-voce/pesquisa-por-lojas

VR Collezioni
VR Collezioni'nın sahip olduğu 

mağazalarda 5% para iadesi.

Brezilya'da VR Collezioni'nın sahip olduğu mağazalarda tüm 

harcamalarınzda geçerli Mastercard kartınız ile 5% para iadesi 

kazanın. Mağaza içerisinde geçerlidir.

https://www.vrcollezioni.co

m.br/home


