POILSIS TRAKUOSE SU NAKVYNE PRIE EŽERO „ARGO
TRAKAI“ KOMPLEKSE
Programa:
Trakai – savo grožiu užburiantis Lietuvos miestas su didinga istorija. Tai senoji
Lietuvos sostinė, kurioje iki šiol stūkso įspūdinga Trakų pilis. Jei dar svarstai, ar
verta aplankyti šį miestą – nedvejok. Poilsis Trakuose puikus pasirinkimas norintiems
pabėgti nuo miesto šurmulio. Miestas žavi ne tik savo architektūra ir įdomiomis veiklomis,
bet ir supančia gamta. Trakai nuostabi vieta praleisti laiką dviese.
Poilsis Trakuose puikiai tiks tiek norintiems daugiau laiko skirti vienas kitam, tiek kartu
pažinti šio krašto nuostabias vietas.
Ką veikti Trakuose suras ir didelis, ir mažas. Čia netrūksta vandens pramogų, puikių kavinių
ir gražių vietų pasivaikščiojimams.
Argo Trakai komplekse rasite AQUA-SPA centrą, kuriame galėsite pasimėgauti
įvairiausiais masažais, pirtimi, sauna, baseinu ir sukūrine vonia, kurie padės jums
visapusiškai atsipalaiduoti. Jau dvidešimt metų veikiantis „Argo“ restoranas padės
jums ilgai prisiminti savo apsilankymą komplekse – patyrę virtuvės šefai išpildys
visus jūsų lūkesčius. Viešnagės vieta, įsikūrusi pačiame Trakų centre.
Klasikinio stiliaus „Argo Trakai“ numeriuose rasite oro kondicionierius, kabelinius kanalus
rodančius plokščiaekranius televizorius bei vonios kambarius su sūkurinėmis voniomis arba
dušais, plaukų džiovintuvais ir nemokamų higienos reikmenų rinkiniais.
Svečių namuose teikiamos dviračių ir automobilių nuomos, maisto produktų pristatymo ir
dalykinių susitikimų organizavimo paslaugos. Viešnagės metu galėsite pasivažinėti
dviračiais, pažvejoti, leistis į žygius pėsčiomis ir pasimėgauti kitomis „Argo“ ir jų apylinkėse
siūlomomis pramogomis. Automobilius pasistatysite nemokamoje aikštelėje.
PASIŪLYMAS GALIOJA DVIEMS ASMENIMS GYVENANT DVIVIEČIAME
KAMBARYJE:
Pasiūlymo kaina – nuo 200 Eur.
Į kainą įskaičiuota:
*APGYVENDINIMAS (dviviečiuose mini lux kambariuose, BLISS klasikiniame kambaryje
arba Hope mažame klasikiniame apartamentų tipo kambaryje);

*PUSRYČIAI arba VAKARIENĖ (pagal restorano iš anksto sudarytą meniu);
*PUSRYČIAI ir VAKARIENĖ (pagal restorano iš anksto sudarytą meniu);
*SPA ZONA: pirtis, jakuzzi, baseinas (1.5 val.);
Pastaba:
*ta pati kaina galioja visomis savaitės dienomis, įskaitant savaitgalius. Dėl
rezervacijos norimai datai teirautis nurodytu telefonu.
*kaina priklauso nuo pasirinkto apgyvendimo varianto ir papildomų paslaugų,
kurias pasirenka klientas.
Kelionės 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

