POILSIS GAMTOS APSUPTYJE „TONY RESORT“ 4****
POILSIO IR PRAMOGŲ KOMPLEKSE
Programa:
Ramioje vietoje įsikūręs poilsio kompleksas „TonyResort“ kviečia svečius
atsipalaiduoti atokiau nuo miesto šurmulio. Artimiausias miestas, Trakai, yra už 9
km. Erdviame komplekso restorane ruošiami europietiški patiekalai ir ant grotelių kepti
valgiai bei švieži upėtakiai, sugauti netoliese tyvuliuojančiame ežere. Rytais svečiams
patiekiami pusryčiai. Poilsio ir pramogų kompleksas „TonyResort“ įsikūręs Anupriškėse, ant
Gilušio ežero kranto. Komplekse yra privataus paplūdimio zona, o nuo 8 iki 10 val.
galima nemokamai naudotis teniso kortais. Svečiams taip pat siūloma
pajodinėti. Siūlomos įvairios paslaugos ir pramogos: apgyvendinimas ekologiškuose
namukuose, lipynės, vandens ir lauko pramogos, pasivaiksčiojimas Anupro parke
pelkių takais, pirtis ir kubilas, restoranas bei daugybė kitų.
1 PASIŪLYMAS – 1 NAKVYNĖ 2 ASMENIMS:
Jūsų laukia išties nuostabus poilsis:
*1 nakvynė dviviečiame standartiniame kambaryje DVIEMS, kuriame rasite visus patogumus
savo geram poilsiui: vieną dvigulę arba dvi atskiras lovas, TV, WIFI, staliuką su krėslais,
virduliuką su arbata, vanduo. Taip pat turėsite atskirą vonios kambarį su dušo kabina,
būtiniausiomis higienos priemonėmis, plaukų džiovintuvu bei Jums paruoštais
rankšluosčiais;
*Pusryčiai (švediškas stalas) | 2 asmenys, 1 kartas;
*„TonyResort“ miške surinktų uogų arbata ir rankų darbo saldėsiai kambaryje atvykimo
dieną;
*Pietūs restorane su ant grotelių keptu Jūsų pačių pagautu upėtakiu ( 1 kg kepto upėtakio,
garnyras, dvi prie patiekalo derančios vyno taurės bei virtuvės šefo komplimentas) (žvejyba,
galima kol tvenkinys nepasidengė ledu) | 2 asmenys, 1 kartas;
*Trijų patiekalų vakarienė su taure vyno | 2 asmenys, 1 kartas;
*Sezoninės aktyvios pramogos (esant palankioms oro sąlygoms):
– 1 val. valties nuoma TonyResort Gilušio ežere;
– 1 val. teniso kortų;
– Dviračiai, šiaurietiško ėjimo lazdos;
– 1 val. apsilankymas privačioje pirtyje.
KAINA: 200 Eur.
KELIALAPIS GALIOJA VISOMIS DIENOMIS!!!
2. PASIŪLYMAS – 2 NAKVYNĖS 2 ASMENIMS:

*2 nakvynės dviviečiame standartiniame kambaryje DVIEMS, kuriame rasite visus
patogumus savo geram poilsiui: vieną dvigulę arba dvi atskiras lovas, TV, WIFI, staliuką su
krėslais, virduliuką su arbata, vanduo. Taip pat turėsite atskirą vonios kambarį su dušo
kabina, būtiniausiomis higienos priemonėmis, plaukų džiovintuvu bei Jums paruoštais
rankšluosčiais;
*Pusryčiai (švediškas stalas) | 2 asmenys, 2 kartai;
*„TonyResort“ miške surinktų uogų arbata ir rankų darbo saldėsiai kambaryje atvykimo
dieną | 1 kartas;
*Vakarienė restorane su ant grotelių keptu Jūsų pačių pagautu upėtakiu ( 1 kg kepto
upėtakio, garnyras, dvi prie patiekalo derančios vyno taurės bei virtuvės šefo komplimentas)
(žvejyba, galima kol tvenkinys nepasidengė ledu) | 2 asmenys, 1 kartas;
*Trijų patiekalų vakarienė su taure vyno | 2 asmenys, 1 kartas;
*Sezoninės aktyvios pramogos (esant palankioms oro sąlygoms):
-1 val. valties nuoma TonyResort Gilušio ežere;
-1 val. teniso kortų;
-Dviračiai, šiaurietiško ėjimo lazdos.
Darbo dienos kaina (sekmadienis-ketvirtadienis)- 200 EUR.
Savaitgalio kaina (penktadienis-šeštadienis)-240 EUR.
3 PASIŪLYMAS – ŠEIMAI NAKKVYNĖ (4 ASMENIMS):
*Privatus dviejų aukštų namelis, kuriame rasite visus patogumus savo geram poilsiui: du
atskirus kambarius su viena dvigule ir dvejomis atskiromis lovomis, svetainę, TV, WIFI,
staliuką su krėslais, virduliuką su arbata, vanduo, terasa. Taip pat turėsite atskirą vonios
kambarį su dušo kabina, būtiniausiomis higienos priemonėmis, plaukų džiovintuvu bei Jums
paruoštais rankšluosčiais.| 4 asmenys, 1 nakvynė;
*Pusryčiai (švediškas stalas) | 4 asmenys, 2 kartai;
*„TonyResort“ miške surinktų uogų arbata ir rankų darbo saldėsiai kambaryje atvykimo
dieną | 1 kartas;
*Vakarienė restorane su ant grotelių keptu Jūsų pačių pagautu upėtakiu (2 kg kepto
upėtakio, garnyras, 2 prie patiekalo derančio vyno taurės, 2 gėrimai bei virtuvės šefo
komplimentas) (žvejyba, galima kol tvenkinys nepasidengė ledu) | 4 asmenys, 1 kartas;
*Trijų patiekalų vakarienė su taure vyno | 2 asmenys, 1 kartas;
*Sezoninės aktyvios pramogos (esant palankioms oro sąlygoms):
-1 val. valties nuoma TonyResort Gilušio ežere.
– 1 val. dviračių nuoma keturiems asmenims.
– 1 val. teniso kortų arba paplūdimio tinklinio aikštelės nuoma pasirinktinai.
KAINA: 200 Eur.
KELIALAPIS GALIOJA VISOMIS DIENOMIS!!!
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

