LDzSA Biedriem
ĪPAŠAIS PIEDĀVĀJUMS – BALTIC BEACH SPORT
6,00 EUR/ 1 personai / 120 min
Piedāvājumā iekļauts:
•
•
•

Baseina ar jūras ūdeni un kaskādēm, un saunas apmeklējums
Trenažieru zāles apmeklējums un trenera konsultācija
Dzēriens - Skābekļa kokteilis ar sulu
ĪPAŠAIS PIEDĀVĀJUMS – BALTIC BEACH SPA
25,00 EUR/ 1 personai

Piedāvājumā iekļauts:

VAI

UN

•

SPA atpūta ūdens un relaksācijas kompleksā The Garden – 60 min.
- Turku pirts HAMAM un Rasul apartamenti *
- Melnalkšņa pirts ar dzīvo uguni
- Baseins ar pretstraumi un kaskādēm
- Kneipp baseins
- Burbuļvanna
- Pārsteiguma duša

•

SPA atpūta pirts kompleksā The Banja – 60 min.
- Lielā krievu pirts
- Mazā krievu pirts
- Mazais Baseins
- Sniega istaba
- Āliņģis
- Karstā burbuļvanna zem klajas debess
- Atpūtas zonas

•

Viena procedūra pēc Jūsu izvēles no piedavājuma:
-

Magnētiskā ietīšana ar limfodrenejošu efektu 30 min
SPA kapsula «Sanspetra» 30 min
Ūdens gulta „Bezsvara stāvoklis” 40 min
Ogļskābā kapsula "Reaboks" ar ajaunošanas efektu 20 min
Skābekļa inhalācija 15 min
Sāls istabas apmeklējums 60 min
Muguras masāža ar aparātu (sildošu efektu) 20 min
Apkakles zonas masāža 10 min
Vanniņa kājām "Detox" 20 min
Aplikācijas pēdām ar kalogēnu „Zīda zābaciņi” 20 min
Aplikācijas rokām ar kalogēnu „Zīda cimdiņi” 20 min
Kosmētiskā sejas maska ar jūras kalogēnu 20 min

Papildus maksa par papildus 60 min atpūtas zonā THE GARDEN vai THE BANJA – 7,00 EUR
Pašapkalpošanās procedūras (maska / pīlings) – 3,00 EUR katra procedūra

ĪPAŠAIS PIEDĀVĀJUMS – NAKŠŅOŠANA UN SPA
129,00 EUR/ 2 personām
Piedāvājumā iekļauts:
• Nakšņošana divvietīgā Superior (uzlabotās) kategorijas numurā
• Bagātīga brokastu bufete restorānā ar skatu uz jūru Le Chef Buffet Pērle
• SPORT BalticBeach: peldbaseins ar siltu jūras ūdeni, kaskādēm un saunu, trenažieru zāle
• Wi-Fi, apsargājama auto stāvvieta
• SPA atpūta THE GARDEN relaksācijas zonā - 120 min.
Iekļauts:
Turku pirts Hammam, Rasul austrumu pirts apartamenti, Dzintara pirts ar kolonnām no īsta dzintara,
Melnalkšņa karstā sauna, Baseins ar pretstraumi un kaskādi, Kneipp baseins, burbuļvanna, apsildāmie krēsli
un bārs, kurā var iegādāties veselīgus dzērienus
- Kosmētiskā Alpu māla maska ķermenim aromātiskā pirtī Rasul *
- Kosmētiskā pīlinga masāža ķermenim pirtī HAMAM *
*Pašapkalpošanās procedūras
Papildus izdevīgi nosacījumi ģimenēm ar bērniem.
Piedāvājums ir spēkā no 01.11.2017 līdz 22.12.2017

Lai saņemtu īpašo cenas nosacījumu, lūdzam uzrādīt šo kuponu SPA administratoram kopā ar
LDzSA biedra karti!
Informācija un rezervācija: +371 67771411, res@balticbeach.lv

www.balticbeach.lv

