RIGA / LATVIA
SPAMENY:

SPAPAKKE – fra Kr. 3.290,- 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 Riga
• 2 netter i twinrom inkl frokost på Wellton Hotel Riga &
Spa 4****
• 1 spabehandling per person fra spameny. Se høyre ►
• 1 flaske musserende vin på rommet
• Badekåpe
• Gratis inngang til spa 2,5t per dag
• Ankomstservice (forutsetter minimum 8 personer som
reiser på samme dato)
• 24t norsktalende telefonhjelp
Pris: fra Kr. 3.290,- 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.
Om Wellton Riga Hotel & Spa
Wellton Riga Hotel & Spa er et flott hotell i Rigas
flotte gamleby. Hotellet, som er det største i
gamlebyen, åpnet i juni 2015. Hotellet har en
populær restaurant, en stilfull lobby, samt et av

1.CLASSICAL FULL BODY MASSAGE 60MIN.
This traditional full body massage technique of manipulating
muscles with massage oils is both relaxing and invigorating.
While providing tonic for the soul, this massage is helping to
improve your health. Massage with your choice of pressure.
2.HOT STONES BODY MASSAGE 60MIN.
During massage are used hot basalt stones, which helps to
loosen up tight muscles and remove toxins. Massage improves
blood circulation and delivers more oxygen to body cells.
3.BACK AND NECK MASSAGE 30min.
This massage is great for tired and tense of neck and shoulder
muscles. Massage reduce muscle pain, tones and improves the
mood, as well as stimulates blood circulation and relieves tension.
4.ANTI-STRESS BODY MASSAGE 60min.
Massage is based on soft and gentle massage techniques. This
treatment helps to eliminate your stress and fatigue.
5.CLEANSING BACK TREATMENT 40MIN.
The treatment is particularly suitable for back care. Peeling
cleans your skin, improves skin texture and stimulate blood
circulation, as well as relaxes muscles.
1.

byens største spasentre med hele 7
behandlingsrom og en velværeavdeling. Wellton
hotellene er kjent for skandinavisk stil, lyse og
fine rom, gode priser og sentrale hoteller.
Det anbefales på det sterkeste å forhåndsbestille
tidspunkt for den inkluderte behandlingspakken.
Hotellet og Spatur.no garanterer IKKE at alle får
behandling om det ikke er forhåndsbestillt!

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