RIGA / LATVIA
R2/1: SPAPAKKE - fra Kr. 3.890,- per pers.

SPAPAKKE:

--- NB! EKSAKT PRIS KUN PÅ FORESPØRSEL! ---

1. Express face treatment 30min (During treatment a highly
skilled specialist performs massage of the face and decolte,
exercising every muscle and stimulating activity of cells.
During the massage simultaneously with physical strain, the
stress is relieved and well being is returned. This treatment
includes cleansing, massage based on cream with
concentrate, and at the end concentrate with day cream.)

Inkludert i pris er:
• Fly tur/retur fra flere norske flyplasser (spør oss
hvilke)
• 1 bagasje inkludert (20 kg) + håndbagasje
• Transport til/fra flyplass i Riga
• 2 netter i twinrom inkl frokost på Opera Hotel &
SPA 4****
• 3 spabehandlinger på per person. Se høyre ►
• Gratis inngang til spa område før og etter
spabehandlinger
• Ankomstservice (forutsetter minimum 8 personer
som reiser på samme dato, men ikke nødvendigvis
fra samme vennegjeng)
• 24t norsktalende telefonhjelp
Pris: fra Kr. 3.890,- per pers.
Enkeltromstillegg: 2 netter. Kr. 550,- per pers.

Om Riga
Riga er Latvias hovedstad og Baltikums største by
med mer enn 800 000 innbyggere. Riga er en
arkitektonisk perle og er kjent for å ha en av de
største konsentrasjonene av Art Noveau bygninger i
verden. Riga er ikke uten grunn blitt nordmenns
favoritt weekend destinasjon. Her finnes alt av kultur,
shopping, uteliv og ikke minst rikfoldige spatilbud.
Opera Spa & Hotel
Opera Hotel & Spa er et nesten nytt hotell i Riga
(2008). Hotellet i Riga ligger kun noen få kvartaler
unna Rigas flotte gamleby og rett bortenfor den flotte
Riga operaen. Hotellet kan skilte med 112 rom og et
flott spasenter i kjelleren (3 behandlingsrom, sauna,
jacuzzi og et lite basseng). Hotellet ligger i
umiddelbar nærhet til shoppingsentre, med Origo
Shopping og Stockman rett over gaten. Opera Hotel

2. Relaxing full body massage 60min (During treatment a
highly skilled specialist performs classical massage of the
whole body, exercising every muscle and stimulating activity
of every organ. During the massage simultaneously with
physical strain, the stress is relived and well-being returned.
Stroking, kneading and vibration techniques are used for the
massage. The treatment affects the body functioning
recovery after the physical or mental work load.)
3. Spa hands treatment 75min (Effective beauty therapy for
your hands includes a gentle peel, hand massage, paraffin
wax treatment and manicure. Using products in this treatment
is based on Hyaluronic acid, Argan oil, Orange extract and
Shea butter, which regenerates your skin and leaves it feeling
silky smooth and moisturized.)

& Spa er et arkitektonisk mesterverk (Art Noveau),
men som innvendig er et moderne og behagelig
hotell rett i hjertet av Riga. Et populært og herlig
hotell. Hotellet passer bra både for spaturer og
vennegrupper.

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!

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