ATSIKVĖPK NUO KASDIENYBĖS BIRŠTONE –
VYTAUTAS MINERAL SPA
Programa:
„Vytautas Mineral SPA“ – ypatingų mineralų SPA namai, kviečiantys sveikatą
praturtinti išskirtiniais „Sofijos“ šaltinio mineralais kiekviename žingsnyje. Tai –
šiuolaikiški, kiekvieno poreikiams pritaikyti SPA namai, į kuriuos norisi ir verta grįžti,
leidžiantiems laiką su šeima, draugais ar po vieną, poilsiaujant ar dirbant, norint visiškai
atitrūkti nuo kasdienybės…
Viename didžiausių šalies regioninių parkų, prie 65 kilometrus besidriekiančių
Nemuno kilpų įsikūręs „Vytautas Mineral SPA“ – tai šiandieninio žmogaus
poreikius atliepianti sveikatinimosi, poilsio ir laiko leidimo su artimaisiais vieta, o
pats miestas Birštonas – vadinamas gydomojo vandens miestu.
Birštone, šalia ežero įsikūrusioje apgyvendinimo įstaigoje „Vytautas Mineral SPA“
įrengtas SPA centras su sauna, hamamu, vidaus baseinu ir treniruoklių
sale. „Vytautas mineral SPA“ kambariai išsiskiria gamtos įkvėptu interjeru.
Restorane net išrankiausias klientas galės įvertinti europietiškos virtuvės
patiekalus. Viešnagės metu galėsite nemokamai naudotis visose patalpose veikiančiu
belaidžiu internetu ir teritorijoje esančia automobilių stovėjimo aikštele. Visuose numeriuose
yra kabelinės televizijos kanalus rodantys televizoriai. Iš kai kurių numerių atsiveria ežero
ar miesto vaizdai. Vonios kambariuose rasite vonias arba dušus, chalatus, šlepetes ir
nemokamus higienos reikmenis. Apgyvendinimo įstaigoje įrengta suvenyrų parduotuvė, o
registratūra dirba visą parą. Svečiai taip pat kviečiami apsilankyti restorane ir bare.
Pageidaujantiems nuomojami dviračiai. Taip pat, lankytojai kviečiami atsipalaiduoti
skaitykloje, kur lankytojas tarsi nukeliams į mėnulį, kur mėgaudamasis poilsiu
futuristinėje aplinkoje ras harmoniją su savimi ir, žinoma, pasisems idėjų ateičiai.

Kaina – nuo 200 Eur
Į kainą įskaičiuota:
1 nakvynė standartiniame kambaryje darbo dienomis (VII-IV);
pusryčiai (švediškas stalas);
Gydytojo/sveikatos priežiūros specialisto konsultacija;
50-60 min. trukmės masažas pasirinktinai (2 kartai)*;

Galima rinktis:
Klasikinį atpalaiduojantį arba tonizuojantį viso kūno masažą;
Švedišką viso kūno masažą;
Profilaktinį terapinį viso kūno masažą;
Viso kūno chiromasažą
neribotos trukmės apsilankymas baseinų ir pirčių erdvėje;
sveikatingumo mankšta salėje ir baseine;
nemokama vieta automobiliui;
skaityklos erdvė;
belaidis internetas;
*Būtina išankstinė registracija
Pasiūlymas galioja darbo dienomis (VII-IV);
Pastaba: priemoka už savaitgalį (V-VI) – 59,00 €. Pasiūlymas galioja 1 arba 2
asmenims. Jei, atvyksta 1 asmuo priklauso 2 masažai, o jei du asmenys kiekvienam
asmeniui po 1 masažą. Bendroje sumoje šiame pasiūlyme yra įskaičiuoti 2 masažai į
kainą.
Taip pat, galima užsakyti tik apgyvendinimo paslaugas, kurių kaina prasideda nuo 69 Eur/asm.
(kaina priklauso nuo kambario tipo – standartinis, pagerintas, mini liuksas, liuksas, pagerintas
liuksas ir prabangus liuksas ir užsakomo laiko – savaitgalis ar darbo diena)

Informacija / registracija tel:. 869684064 – vadybininkė Sigita.

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

