SPA ETIKETAS
Mūsų SPA aplinkoje atsipalaiduosite ir nusiraminsite. Prašome gerbti visų SPA svečių teisę į
privatumą ir ramybę. SPA teritorijoje prašome nesinaudoti mobiliaisiais telefonais ir
fotoaparatais bei nerūkyti. Eidami į SPA erdvę, vilkėkite kambariuose paruoštais chalatais.
Pirčių erdvėje ir baseine rekomenduojame dėvėti savo maudymosi kostiumėlius (glaudes) bei
avėti gumines šlepetes. Prieš procedūras mūsų specialistai Jums pasiūlys vienkartinių
apatinių.

VAIKAI
Esame šeimai draugiškas viešbutis, tačiau SPA paslaugų metu prašome pasirūpinti savo mažyliais. Į persirengimo
kambarius, baseiną, pirčių erdvę, treniruoklių salę įleidžiami tik vyresni nei 16 metų asmenys. Jaunesnius svečius
turi prižiūrėti suaugusieji. Siūlome specialių procedūrų mažiesiems ir rekomenduojame pasitarti su mūsų SPA
darbuotojais, kurie padės teisingai pasirinkti.

PROCEDŪRŲ UŽSAKYMAS
SPA centro registratūrą rasite 1-ajame aukšte. Norėdami užsisakyti procedūrų, pasitarkite su mūsų SPA
darbuotojais bei SPA administratorėmis, kurie padės teisingai pasirinkti. Rekomenduojame iš anksto užsisakyti
pageidaujamas paslaugas, kad galėtumėte jomis pasinaudoti norimu laiku. Taip pat rekomenduojame atvykti į
kurortinio gydymo specialistų (reabilitologo, kineziterapeuto) konsultacijas – Jums bus pasiūlyta asmeninė
SVEIKATINIMO programa.

ATVYKIMO LAIKAS
Prašome atvykti ne mažiau kaip 10 min. prieš SPA procedūrą, kad turėtumėte laiko užsiregistruoti, persirengti
patogiais rūbais ir atsipalaiduoti.

SPA PASLAUGOS
Viešbutyje gyvenantys svečiai be papildomo mokesčio gali naudotis šiomis SPA paslaugomis: sauna, garine rusiška
pirtimi, baseinu, 2 sūkurinėmis voniomis, treniruoklių sale, rytine mankšta, vakarine mankšta, paskaita apie
Kneipo filosofiją, rytinėmis Kneipo grūdinimo procedūromis, Kneipo sodu, poilsio erdvėmis.

HAMAMAS IR VERTIKALIOS VONIOS
Hamamą ir vertikalias vonias reikia užsisakyti kaip procedūrą SPA centro registratūroje. Prieš hamamo
procedūrą būtina bent 20 min. sušilti garinėje pirtyje.
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KARDIO TRENIRUOKLIŲ SALĖ
Mini treniruoklių salė – be papildomo mokesčio. Vaikai įleidžiami nuo 16 m. arba tik su suaugusiaisiais.

PROCEDŪRŲ ATŠAUKIMAS
Atsisakius procedūros likus mažiau nei 3 val. iki paskirto laiko, prašysime sumokėti visą paslaugos kainą.

SVEIKATOS BŪKLĖ
Labai prašome informuoti mus apie bet kokius sveikatos sutrikimus, alergiją ar traumas, kurie gali turėti įtakos
paskiriant SPA procedūras. Tobula dovana brangiam žmogui.

DOVANŲ KUPONAI
Daugiau informacijos Jums suteiks registratūros darbuotojai.

KOSMETIKA
Pratęskite SPA ritualą namuose – mūsų procedūrose naudojamų produktų galite įsigyti SPA registratūroje.

VERTINGI DAIKTAI
Primename, kad svečiai turi patys pasirūpinti savo turto ir daiktų saugumu.

KAINOS
Kainos nurodytos eurais (PVM mokestis įskaičiuotas). Kainos galioja spausdinimo metu ir gali būti keičiamos be
išankstinio įspėjimo. Atsiskaityti galite grynaisiais pinigais ir pagrindinėmis banko kortelėmis
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