JURMALA / LATVIA
J1/2: SPAPAKKE - kun Kr. 2.490,- per pers.
Inkludert i pris er:
• Transport til/fra flyplass i Riga
• 2 netter i twinrom inkl frokost på Jurmala SPA
hotel 4****
• Spapakke 5 spabehandlinger per pers. Se høyre ►
• Inngang “Wellness Oasis” til kl 18:00/12:00
• Ankomstservice (forutsetter minimum 8 personer
som reiser på samme dato)
• 24t norsktalende telefonhjelp
Pris: kun Kr. 2.490,- per pers.
Enkeltromstillegg: 2 netter Kr. 450,- per pers.

SPAPAKKE 5 SPABEHANDLINGER:
1. BACK MASSAGE 20min (Classical massage of the back
from the cervical region to the gluteal muscles. Stroking,
rubbing, kneading and vibration techniques are used during
massage).
2. NECK MASSAGE 20min (Area of the neck and shoulders
is massaged using the classical massage techniques.
Massage of the collar area is good for improving blood
circulation in the brain, muscles and ligamental system).
3. FACE TREATMENT “SEA FRESHNESS” 50min (Light
and aromatic face care treatment with balancing and
moisturizing effect. Face cleaning, face and decollete area
peeling, massage, mask and face cream).
4. MANICURE 60min

Flybillett er ikke inkludert!
Om Jurmala
Jurmala er en flott liten by 25 km fra Riga (kun 15 km
fra flyplassen). Jurmala ligger i munningen av elven
Daugava, som renner igjennom Riga og Latvia. Byen
er kjent for sin storslåtte sandstrand (32 km lang),
flotte trevillaer og sist men ikke minst sine
spahoteller/resorts.
Om
sommeren
nærmest
eksploderer Jurmala i et yrende folkeliv med koselige
uterestauranter og kafeer finnes over hele byen.

5. AROMATHERAPY PEARL BATH WITH SALT OR OIL
20min
(Bubble bath, to the water of which either aromatic oil or
marine salt is added at the customer's desire).

12:00 hjemreisedag). Her finnes 2 basseng, 5
forskjellige
badstuer,
boblebad,
masserende
vannseng, vannfall og poolbar.

Hotel Jurmala SPA 4****
Hotel Jurmala SPA er et et fullskala spahotell. Fra
man entrer hotellets dører forstår man at man er
kommet til et sted hvor harmoni og avslapping står
sentralt. Hotellet er med sine 190 rom og totalt 4
etasjer med spafasiliteter Latvias største spahotell.
Hotellet har også et stort treningssenter for de
ønsker å trene. Hotellet ligger kun ca 100 meter
unna den flotte stranden.

Det anbefales på det sterkeste å forhåndsbestille tid
for deres spabehandlinger så raskt som mulig etter
bestilling.
VIKTIG: Spatur.no kan ikke garantere at alle får
(ønskede) behandlinger "på stedet" som ikke er
forhåndsbestilt - selv om det er inkludert i prisen!

Under oppholdet vil dere ha fri tilgang til hotellets
”Wellness Oasis” hver dag inntil klokken 18.00 (kl

La deg friste mer ved å se de flotte bildene på vår
nettside: www.spatur.no.
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