PASIŪLYMAS MEDIKAMS

I

239€ VERTĖS PASIŪLYMAS
2 NAKVYNĖS VISOMIS SAVAITĖS
DIENOMIS;

II

200€ VERTĖS PASIŪLYMAS
2 NAKVYNĖS DARBO DIENOMIS;

• 2 nakvynės Standard Plus (atnaujintame)
kambaryje, Standartiniame šeimyniniame arba Mini
apartamentuose 4* viešbutyje 2 asm.;
• gausūs pusryčiai viešbučio restorane 2 asm., 2 k.;
• apsilankymas baseino, sūkurinių vonių ir pirčių erdvėje
vieną kartą per dieną neribotą laiką 2 asm., 3 k.;
• edukacinė paskaita apie S.Kneipp’o filosofiją 2 asm., 1 k.;
• rytinė mankšta “Atsibusk” baseine arba S.Kneipp’o sode
(pagal sezoną) 2 asm., 2 k.;
• pietūs (dviejų patiekalų) viešbučio restorane 2 asm., 1 k.;
• 30 min. parafino terapija arba 30 min. haloterapija 2
asm., 1k.;
• neribotas natūralus mineralinis vanduo iš gręžinio;
• kiekvieną vakarą kino filmas viešbučio kino teatro salėje;
• savaitgaliais vyksta vaikų programa (mankšta ir
animacinis filmas viešbučio kino teatro salėje);
• nemokamas bevielis internetas;
• pramogos lauke: futbolas, krepšinis, tinklinis;
• nemokama automobilių stovėjimo aikštelė;

• 2 nakvynės Standard Plus (atnaujintame)
kambaryje, Standartiniame šeimyniniame arba Mini
apartamentuose 4* viešbutyje 2 asm.;
• gausūs pusryčiai viešbučio restorane 2 asm., 2 k.;
• apsilankymas baseino, sūkurinių vonių ir pirčių erdvėje
vieną kartą per dieną neribotą laiką 2 asm., 3 k.;
• edukacinė paskaita apie S.Kneipp’o filosofiją 2 asm., 1 k.;
• rytinė mankšta “Atsibusk” baseine arba S.Kneipp’o sode
(pagal sezoną) 2 asm., 2 k.;
• pietūs (dviejų patiekalų) viešbučio restorane 2 asm., 1 k.;
• 30 min. parafino terapija arba 30 min. haloterapija
2 asm., 1k.;
• 30 min. masažas pasirinktinai 2 asm., 1 k.;
• neribotas natūralus mineralinis vanduo iš gręžinio;
• kiekvieną vakarą kino filmas viešbučio kino teatro salėje;
• savaitgaliais vyksta vaikų programa (mankšta ir
animacinis filmas viešbučio kino teatro salėje);
• nemokamas bevielis internetas;
• pramogos lauke: futbolas, krepšinis, tinklinis;
• nemokama automobilių stovėjimo aikštelė;

galioja visomis dienomis nuo 2020 09 01 iki 2020 11 30

galioja darbo dienomis nuo 2020 09 01 iki 2020 11 30

III

GALIMYBĖ IŠLEISTI 200€ SUMĄ VISOMS OBJEKTE ESANČIOMS PASLAUGOMS;
galioja nuo 2020 09 01 iki 2020 11 30

BŪTINA IŠANKSTINĖ REZERVACIJA
+370 319 62030 // info@royal-spa.lt
* Birštono kurorto mokestis neįskaičiuotas (1 asm. - 1 € nuo 2016.01.01)
* * PVM

