Ghé Thăm L’Auberge vào Tháng 8!

$400.000 mychoice mysummer Giveaway
Giành chiến thắng một phần của $400,000! Giải thưởng bao gồm một chiếc 2019 Mercedes-Benz E-Class, tiền mặt, các chuyến
đi và Free SlotPlay. Sổ xố vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy trong tháng 8 với trận chung kết lớn vào Chủ Nhật, ngày 1 tháng 9. Tất
cả thành viên mychoice nhận được một vé sổ xố miễn phí. Kiếm thêm vé sổ xố bằng cách chơi từ ngày 1 tháng 8 - ngày 1 tháng
9. Nhận 8X vé sổ xố bằng cách chơi vào thứ Tư và thứ Năm trong tháng 8.

$75.000 Grills and Bills Giveaway
Mỗi Chủ nhật trong tháng 8, qúy khách có cơ hội để giành chiến thắng một phần của $75.000 tiền mặt, Free SlotPlay và thẻ
quà tặng. Tất cả thành viên mychoice nhận được một vé sổ xố miễn phí. Kiếm thêm vé sổ xố, chơi từ 5 giờ sáng - 4:45 chiều
vào những ngày khuyến mại. Khách thẻ Advantage, Preferred, Elite và Owners Club nhận được thêm vé sổ xố khi kích hoạt.

$45.000 Beach Ball Pick
Giành chiến thắng một phần của $45.000 Free SlotPlay và các giải thưởng bao gồm mua sắm và các vé sổ xố bổ sung cho phần
thưởng $400.000 mychoice mysummer Giveaway. Giải thưởng hàng đầu là $250 trong Free SlotPlay. Để chơi trò chơi kiosk,
kiếm 100 điểm từ 5 giờ sáng - 11 giờ tối. Để chơi lần thứ hai, kiếm thêm 75 điểm.

Platinum Players Gift Days
Khách từ 50 tuổi trở lên có thể kiếm được 125 điểm vào thứ Hai, ngày 5, 12 và 19 tháng 8 cho một bữa ăn miễn phí tại Le
Beaucoup Buffet, quà tặng hoặc $25 trong Free SlotPlay.

$25,000 Crazy Jokers Giveaway
Giành chiến thắng một phần của $25.000 trong Free SlotPlay vào thứ Ba ngày 27 tháng 8. Kiếm 100 điểm trở lên trong tháng 8
để đủ điều kiện tham gia sổ xố. Các vé bổ sung có thể kiếm được từ 5 giờ sáng - 8:55 tối ngày 27 tháng 8.
Ghé thăm Trung tâm mychoice để tìm hiểu thêm.

