NEPAMIRŠTAMAS POILSIS IŠSKIRTINIAME 5*****
„ESPERANZA RESORT & SPA” KOMPLEKSE
Programa:
Poilsio kompleksas „Esperanza“ įsikūręs unikalioje vietoje, ant Ungurio ežero
kranto, už 13 km nuo Trakų centro. Vešlaus privataus miško apsuptoje teritorijoje
yra smėlio paplūdimys. Apgyvendinimo įstaigoje įrengtas vidaus baseinas. Tai –
Aukštadvaryje įsikūręs 5 žvaigždučių viešbutis, kurį supa nepakartojama aplinka,
verčianti pamiršti viską, kas lieka už „Esperanza Resort & SPA“ ribų. Pailsėkite,
pasimėgaukite gamta ir prabangiu, kokybišku atsipalaidavimu!
Šis ekologiškas prabangus poilsio kompleksas pastatytas iš akmens ir kanadietiško kedro. 5
žvaigždučių poilsio komplekse veikia SPA zona su suomiška sauna ir garų pirtimi bei
atliekamos įvairios kūno ir grožio procedūros. Svečiams taip pat siūloma lankytis
treniruoklių salėje ir aktyviai leisti laiką ežere. Poilsio komplekse galėsite žaisti boulingą,
biliardą ir stalo žaidimus. Vaikams įrengtas žaidimų kambarys.
Trijuose restoranuose tiekiami įvairūs „fusion“ virtuvės gurmanų valgiai, ruošiami
iš geriausių pasaulyje ekologinių ūkių atvežtų produktų. Restorane dirba
tarptautinį pripažinimą pelnęs virtuvės šefas. Komplekse taip pat rasite vasaros terasą
su lauko kepsnių baru ir jaukų vyno rūsį.
Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktas Vilniaus senamiestis yra už 40 km., jei
pasiilgsite miesto šurmulio. Automobiliams skirtos nemokamos stovėjimo vietos.
1 PASLAUGŲ PAKETAS: kaina – nuo 159 Eur (priklauso kokio apgyvendinimo tipas

pasirinktas).
Apgyvendinimo tipai: vienviečiame, dviviečiame, geresniame triviečiame su terasa arba be
terasos, Liukso kambaryje – triviečiame arba apartamentai (keturvietis), vila (keturvietis)
Į kainą įskaičiuota:
*apgyvendinimas asmeniui (kaina priklauso nuo apgyvendinimo tipo pasirinkimo);
PAPILDOMOS PASLAUGOS:
*už pasirinktas SPA paslaugas ir maitinimą klientas moka atskirai, pagal asmeninį pasirinktą
paslaugų paketą.

2 PASLAUGŲ PAKETAS: pasirenkant apgyvendimo paslaugas su SPA paketu kaina 1

asmeniui nuo 262 Eur/nakčiai arba 2 asmenims nuo 372 Eur/nakčiai (paketo kaina
galioja, kai užsakoma ne mažiau 4 naktims):
Į kainą įskaičiuota:
*apgyvendinimas standartiniame kambaryje arba Super lux kambaryje
*nugaros ir pečių masažas – 30 min. (kas antrą dieną);
*“Cloud 9“ terapija – 30 min. arba „SPA Wave“ terapija – 30 min. (kas antrą dieną);
*„Sand bed“ terapija – 30 min. arba „Float SPA“ terapija – 30 min. (kas antrą dieną);
*“Libra“ kontrastinė – hidro terapija arba šveičiamoji parafino vonelė rankoms arba
mechaninis kojų limfodrenažinis masažas (kas antrą dieną);
* Lempos su vitaminu D sesija – 20 min. kasdien;
* Lempos su kolagenu 20 min. sesija kasdien;
*Nelimituotas įėjimas į baseino, saunos zonas;
*Sporto salė (kasdien);
*Prabangūs švediško stalo pusryčiai „La Terraza“ restorane;
*Priešpiečiai ir pietūs prabangiame restorane „La Esperanza“ (košerinis maistas galimas,
pagal specialių išankstinį užsakymą);
*Sporto ir laisvalaikio zonos: dviračiai, privatus paplūdimys, krepšinio ir futblolo aikštelės,
šiaurietiško ėjimo įranga, boulingas, biliardas, stalo žaidimai – „AIR hockey“ ir stalo
futbolas, stalo tenisas, vaikų žaidimų zona, kompiuterių žaidimų zona ir kt.
*Pervežimas iš / į autobusų arba traukinių stoties į „Esperanzą“ kompleksą.
PAPILDOMOS PASLAUGOS:
*už papildomą mokestį galima naudotis teniso kortais, išsinuomoti sporto reikmenis –
batus, kanojas, žvejybos įrangą ar naudotis rusiška sauna, kitomis SPA paslaugomis,
išsinuomoti automobilį bei pasinaudoti vaikų priežiūros paslauga.
Informacija / registracija tel.: 869684064 – vadybininkė Sigita

Datos:
UAB "Kelioniu centras"

Adresas: Vilniaus g. 233

Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

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

