VILNIUS / LITAUEN
SPAPAKKE – fra Kr. 5.290,- per pers.
NB! EKSAKT PRIS KUN PÅ FORESPØRSEL!

Inkludert i pris er:
• Fly tur/retur fra flere norske flyplasser (spør oss hvilke)
• 1 bagasje inkludert per person (20kg) + håndbagasje
• Transport til/fra flyplass i Vilnius
• 3 netter i twinrom inkl frokost på Artis Centrum Hotel
4****
• En dag utflukt til Trakai (guide og transport inkludert) inkl
spapakke 4t på IDW Esperanza Resort. Se høyre ►
• Badekåpe og badesko/sandaler på IDW Esperanza
Resort.
• Lunsj i Trakai
• Gratis inngang til hotellets svømmebasseng, jacuzzi og
sauna 07:00-10:00
• Gratis inngang til Gym
• Ankomstservice (forutsetter minimum 8 personer som
reiser på samme dato)
• 24t norsktalende telefonhjelp

Pris: fra Kr. 5.290,- per pers.
Enkeltromstillegg: 3 netter Kr. 790,- per pers.
Om Vilnius
Vilnius er kanskje en av Europas mest undervurderte og
ukjente storbyer. Med sine 550 000 innbyggere er byen
stor nok til å ha alt av tilbud, men samtidig så føles den
liten og intim. Livet er litt roligere og litt mindre stressfult i
Vilnius og selv om gamlebyen er en av de største i Europa,
er den vakker og behagelig.
Artis Hotel
Et svært koselig hotell lokalisert i gamlebyen med alt av
byens fasiliteter rett utenfor døren. Hotellet har i tillegg det
flotte presidentpalasset som nærmeste nabo. Selve
resepsjonen ligger i det som før i tiden var en bakgård
mellom to bygg som i dag er smeltet sammen og utgjør

SPAPAKKE 4t per person:
60min. Body scrub
60min. Full body massage (Thai/Classic or Relaxing)
30min. Facial treatment according the skin type
25min. Cloud bed
60min. Swimmingpool (pool, whirpool bath, sauna, steam bath
infrared chairs, vitamin D and Colagen lights, gym)

deler av hotellet. Det er spesielt og ganske flott med fri
sikt rett opp til glasstaket over resepsjonsarealet.
Hotellet ble i juni 2008 utvidet med en rekke nye rom i
et helt nytt bygg og hotellet har nå hele 118 rom og er
et av de største hotellene i Vilnius gamleby.
Utflukt til Trakai og spa på IDW Esperanza Resort 5*
En dag med utflukt hvor det kombineres besøk til
Litauens største og flotteste attraksjon, Trakai Slottet,
lokal tradisjonell lunsj og 3,5 timers sparitual på det
lukseriøse 5 stjerners Esperanza Restort (NB! Om du
ønsker inngang på slottet kommer dette ekstra ved
inngangen da det finnes flere alternativer og
muligheter). Trakai og Trakai Slott ble bygget av
Storhertug Gediminas på 1300 tallet på en liten øy ute i
innsjøen Galve. Trakai ligger 30 km utenfor Vilnius og
det tar ca 30-40 min å kjøre til Trakai.
Etter egentid, samt lunsj (inkludert), blir dere kjørt
videre til vakre Esperanza Resort for en spaopplevelse
dere vil huske i lang tid fremover. Dere skal ha en rekke
fantastiske spabehandlinger, inkludert å prøve ut den
unike Cloud 9 sengen, 1 av kun 6 i verden. 20 min i
denne sengen skal tilsvare over 2 timers dyp søvn.
NB! Artis Hotel ligger i gamlebyen av Vilnius, mens
spabehandlingene gjennomføres på Esperanza Resort
40 min utenfor byen. Det er ikke spahotell i Vilnius.

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