PALANGA – POILSIS BALTIJOS JŪROS PAKRANTĖJE
„VANAGUPĖ SPA RESORT“ 5*****
Programa:
Viešbutis Vanagupė – prabangus, 5 žvaigždučių viešbutis, įsikūręs Baltijos jūros
pakrantėje, populiariausiame Lietuvos kurorte Palangoje. Viešbutis yra nutolęs 5 km
atstumu nuo tarptautinio Palangos oro uosto, 30 km nuo Klaipėdos tarptautinės jūrų
perkėlos, 15 min atstumu nuo Palangos centro ir tik 10 min nuo Baltijos jūros ir švelnaus
auksinio smėlio paplūdimių. Dėl tokios patogios padėties viešbutis puikiai tinka ir
nerūpestingam poilsiui bei verslo renginiams ar konferencijoms. Svečiai turi galimybę
lankytis viešbučio SPA centre. Svečiai kviečiami apsilankyti restorane ir paragauti
klasikinės europietiškos virtuvės valgių. Čia taip pat siūlomi sezoniniai valgiai, dienos
patiekalai ir išradingai pagaminti desertai. Automobiliai gali būti saugiai palikti erdvioje
viešbučio automobilių stovėjimo aikštelėje. Aplankykite šį poilsio kompleksą vienoje
gražiausių Palangos vietų ir mėgaukitės prabanga bei ramybe Vanagupėje!
1 DIENOS POILSIS PRIE JŪROS – 200 Eur (sekmad.-ketvirtad.), 215 Eur (penktad.,
šeštad.)
1 nakvynei įsikursite jaukiame kambaryje
Skanūs ir sotūs pusryčiai
Romantiška trijų patiekalų vakarienė arba pietūs 2 asmenims
Klasikinis veido masažas 1 asmeniui
Privatus laikas Princesių baseine, 30 min.,2 asmenims (ypatingas baseinas su grojančia
raminančia muzika, jūros druska prisotintu vandeniu, kuriame galima lengvai
plūduriuoti, mėgautis šviesų ir spalvų terapija bei kartas nuo karto pasipilančiu lengvu
tropiniu lietumi)
Apsilankymas SPA baseinų bei pirčių erdvėje (plaukimo baseinas, masažinių srovių
baseinas, sūkurinė vonia, sauna, turkiška pirtis, garinė pirtis, aromaterapinė pirtis,
ledo kambarys, poilsio zonos)
Šildomas lauko baseinas (iki rugsėjo antros pusės)
Neribotas laikas treniruoklių salėje
Chalatai ir šlepetės kambaryje
Nemokama automobilių stovėjimo aikštelė
Nemokamas WiFi ryšys
Rezervavicijos mokesčiai: 200 Eur vertės paketui – 0 Eur, 215Eur paketui – 15 Eur.

2 DIENŲ POILSIS PRIE JŪROS – 280 Eur (sekmad.-ketvirtad.), 310 Eur (penktad.,
šeštad.)
2 nakvynėms įsikursite jaukiame kambaryje
Skanūs ir sotūs pusryčiai
Holistinis nugaros masažas, 30 min., 1 asmeniui
Klasikinis veido masažas 30 min., 1 asmeniui
Apsilankymas SPA baseinų bei pirčių erdvėje (plaukimo baseinas, masažinių srovių
baseinas, sūkurinė vonia, sauna, turkiška pirtis, garinė pirtis, aromaterapinė pirtis,
ledo kambarys, poilsio zonos)
Šildomas lauko baseinas (iki rugsėjo antros pusės)
Neribotas laikas treniruoklių salėje
Chalatai ir šlepetės kambaryje
Nemokama automobilių stovėjimo aikštelė
Nemokamas WiFi ryšys
Rezervavicijos mokesčiai: 280 Eur vertės paketui – 80 Eur, 310 Eur paketui – 110
Eur.
Taikomos priemokos šeimai:
Nakvynė standartiniuose apartamentuose – plius 20 Eur para;
Vaikas iki 3 metų – nemokamai;
Vaikas nuo 3 iki 14 metų – 20 Eur para;
Vaikas nuo 14 metų ir suaugęs asmuo – 50 Eur para;
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

