IZPĀRDOŠANA

SAULAINĀ NAKTS
15. oktobris 9:00 – 01:00
atlaides līdz

-50%

IZMITINĀŠANAI, RESTORĀNIEM,
SPA UN SPORTAM
Pērciet īpašas
priekšapmaksas kartes
„Saulainajā naktī” un
baudiet piedāvājumus
ar 20% vai 25% atlaidi
līdz 1.04.2022.

SVĒTKU PROGRAMMA
15.10.2021 18:00 – 23:00

Vakara vadītāji Reinis Maskavs un Laila radīs pārsteidzošu un
saulainu noskaņu. Gatavojieties krāsainiem pārsteigumiem!

LOBĪJS
18:00 – 23:00
18:00 – 22:00
18:00 – 22:00
21:00

dāvanu kartes ar 20% un 25% atlaidi
lieliska mūzika mūsu dīdžeja izpildījumā
saulains stūrītis skaistām suvenīru fotogrāfijām
loterija ar vērtīgām balvām

TRADICIONĀLĀ
ONLINE ISTABU IZPĀRDOŠANA
ATLAIDES IZMITINĀŠANAI līdz 25%
Izbaudiet neaizmirstamu uzturēšanos viesnīcā pie jūras!
Tikai 3 dienas - 15., 16. un 17. oktobrī, rezervējiet istabu
tiešsaistē un saņemiet atlaidi līdz 25%.
Classic numuri
Delux numuri
Family numuri*
Executive numuri
Baltic Suite numuri

ar īpaši saulainu cenu: 85 €
ar īpaši saulainu cenu: 105 €
ar īpaši saulainu cenu: 140 €
ar īpaši saulainu cenu: 150 €
ar īpaši saulainu cenu: 199 €

Numura cenā ietilpst:
• Nakšņošana 2 personām
• Bagātīgas brokastis un Prosecco restorānā ar skatu uz jūru
• Ūdens relaksācijas centra „Jūras labsajūta” apmeklējums (90 min)
• Sporta kluba „Powerlab Fitness” apmeklējums

Piedāvājums ir spēkā no 15.10.2021 līdz 1.04.2022
Piedāvājumu nevar apvienot ar citiem piedāvājumiem.
Rezervāciju nevar atcelt, datumus var mainīt 48 stundas iepriekš
pirms ierašanās un piedāvājuma derīguma termiņa laikā.

ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI RESTORĀNOS
Zāle „Jūra”
18:00 – 22:00 Gastrotirgus un pasaules populārākie ēdieni kopā ar ugunīgiem ritmiem
no Jegora Kovaikova un Duendo izpildījuma!
Vispopulārākie un iecienītākie ēdieni - sistēmā "viss iekļauts"! Nāc un
izmēģini visu un nedaudz vairāk!
Rezervējiet Saulainās nakts laikā un saņemiet unikālu 20% atlaidi visiem
pasākumiem!
TEX-MEX
Kāds ir Tavs ideālais burgers? Apmeklē „Tex Mex” un izvēlies labāko, jo
mēs zinām visu par izciliem burgeriem!
MEDITERRANEAN
Reibinošā mīdiju smarža, kraukšķīga ķiplokmaize, pasaulslavenas
delikateses... Izbaudi Vidusjūras garšu pasauli!
ASIAN
Āzijas virtuves cienītājiem! Nūdeles ar liellopa vai cūkgaļu, garnelēm, kā
arī īpašais „Assorti sushi” sets, lai varētu gūt pilnīgu garšas baudījumu.
LOCAL FLAVOURS
Tiem, kuri izvēlas klasiskas vērtības! Olivjē, pankūkas ar sarkanajiem
ikriem, stores soļanka – īstu gardēžu baudījums!
DOLCE
Vieta patiesiem skaistuma ekspertiem. Tiramisu, panna cotta, krēms brulē,
eklēri un citi klasiski gardumi – kārumnieku paradīze!
Patiesai garšas baudīšanai šogad viesiem piedāvājam “viss iekļauts”
piedāvājumu - EUR 25 vienai personai (dzērieni par papildu samaksu)!
Izbaudiet tik daudz dažādu ēdienu, cik vēlaties!
* Piedāvājums ir pieejams tikai ar priekšapmaksu.

22:00 – 01:00 DJ Vandal un karstā diskotēka populārākajiem hitiem

Restorāns „il Sole”
13:00 – 23:00 20% atlaide A la Carte
20% atlaide dzērieniem
20% īpašs Welcome Sunny kokteilis mūsu viesiem

ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI RESTORĀNOS
„Seafood & Oyster Terrace”
13:00 – 23:00 20% atlaide A la Carte
20% atlaide dzērieniem
18:00 – 23:00 Degustācijas komplekts no 5 svaigām austerēm
par īpaši pievilcīgu cenu 15 € / pers.

Restorāns „View”
18:00 – 23:00 20% atlaide A la Carte
20% atlaide dzērieniem
Īpašas cenas dzērieniem un vīna degustācija
19:00 – 22:00 dzīvā mūzika

„Turtle Lounge”
13:00 – 23:00 20% atlaide dzērieniem
9:00 – 23:00

Īpašais piedāvājums – kompleksa apmeklējums ar jūras ūdeni
„Sea Wellness” un karstais dzēriens un deserts elegantajā
„Turtle Lounge“ 25 €

* Cienījamie viesi, Saskaņā ar spēkā esošajiem Ministru kabineta (Nr. 360) ierobežojumiem ieeja restorānos „il Sole”,
„View Restaurant & Lounge“, „Turtle Lounge” bārā ir pieejama, uzrādot vienu no sekojošajiem dokumentiem kopā ar
pasi vai ID karti:
∙ derīgs digitālais vakcinācijas sertifikāts COVID-19
∙ derīgs digitālais sertifikāts ar informāciju, ko esat atveseļojies no COVID-19.
∙ derīgs 48 stundu negatīvs COVID-19 tests
Ieja Gastro festivālā ir pieejama, uzrādot vienu no sekojošajiem dokumentiem kopā ar pasi vai ID karti: derīgu
digitālo vakcinācijas sertifikātu COVID-19 vai derīgu digitālo sertifikātu ar informāciju, ka esat atveseļojies no
COVID-19.

KIDS FUN ZONE
Zāle „MAJORI”
18:00 – 22:00 Jautras un aizraujošas spēles dažāda vecuma bērniem. Kvesti, spēles,
kulinārijas un radošās darbnīcas, diskotēka, kā arī īpaša virtuālās realitātes
un Playstation zona! Ķersim jautrību!*
Standarta ieejas biļetes cena ir EUR 15,00 / stundā.
* bērniem, kuru vecāki Saulainās nakts pasākuma ietvaros iegādājās dāvanu karti,
bērniem ieeja bez maksas.

SPA CENTRA ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI
Īpašie piedāvājumi tikai „Saulainā nakts” pasākuma ietvaros, jo viss ir iespējams tikai
Saulainajā naktī! Atlaides procedūrām, ekskluzīvi piedāvājumi un lieliska iespēja
iegādāties dāvanu kartes ar 20% atlaidi un 25% atlaidi nākotnes SPA apmeklējumiem.
ĪPAŠIE SPA PIEDĀVĀJUMI

SPA 1. stāvs
9:00 – 23:00

Īpašais „the Garden” kompleksa piedāvājums, kas ietver:
• „the Garden” kompleksa apmeklējums / 120 min.
• Ziepju putas turku pirtī / pašapkalpošanās,
• Māla ietīšana aromātiskajā vannā „Rasul” / 15 min.
39 €

9:00 – 23:00

īpašs „the Banja” kompleksa piedāvājums, kas ietver:
• Pirts kompleksa „the Banja” apmeklējums / 120 min
• Jūras sāls ar priežu čiekuriem (pašapkalpošanās)
• Pēršana ar ozola slotiņām / 5 min
• Atpūta aromātiskajā telpā „Siena šķūnis” ar lavandas smaržu 15 min.
39 €
(lai apmeklētu procedūru sev ērtā laikā,
nepieciešama iepriekšēja reģistrācija un priekšapmaksa).
Papildu informācija un rezervācija: +371 67771441 / 67771443

SPA 3. stāvs
9:00 – 23:00

50% atlaide visām SPA procedūrām*
(lai apmeklētu procedūru sev ērtā laikā, nepieciešama iepriekšēja
reģistrācija un priekšapmaksa).

9:00 – 23:00

Dāvanu karšu izpārdošana

9:00 – 23:00

10% atlaide kosmētikai Menard, Valmont, Marence, Ericsson Laboratories

*Atlaide neattiecas uz īpašajiem piedāvājumiem, rituāliem, dienas spa piedāvājumiem un
biorevitalizācijas procedūrām. (lai garantētu procedūras apmeklējumu jūsu izvēlētajā laikā, ir
nepieciešama iepriekšēja rezervācija un priekšapmaksa)
Ja dāvanu karte nav izmantota pirms derīguma termiņa beigām, karte netiks atjaunota.
Ja valstī sāk piemērot ierobežojumus Covid-19 izplatībai, kartes derīguma termiņš tiek pagarināts un karti
var izmantot pēc nominālvērtības (bez atlaides).
Papildu informācija un rezervācijas: +371 67771441 / 67771443

ĪPAŠIE POWERLAB FITNESS PIEDĀVĀJUMI
Šovakar mūsu sporta klubā būs īpaši karsts! Aicinām iepazīties ar plašo Powerlab
Fitness grupu treniņu izvēli un izvēlēties sev piemērotāko! Rūpējieties par sevi un
iegādājieties dāvanas visai ģimenei - sezonas caurlaides ar iespaidīgām atlaidēm!

Powerlab Fitness Saulainās nakts programma
09:00 – 21:00 visiem abonementiem – 20% naudas atmaksa - pērkot abonementu, jūs
saņemsiet dāvanu karti 20% apmērā no abonēšanas maksas. Dāvanu karti varat
izmantot, lai samaksātu par jebkuru pakalpojumu "Baltic Beach Hotel & SPA"
(Dāvanu karte ir derīga līdz 01.04.2022.)
12:00 – 21:00 Visiem grupu treniņiem 15.10 - 50% atlaide!
(abonementa biļetes nav derīgas pasākuma laikā)

12:00 – 21:00 Visām individuālajām nodarbībām 15.10 - 50% atlaide!
(tikai pēc iepriekšēja pieraksta).

Sporta kompleksa "Powerlab Fitness" apmeklējums ir pieejams:
· Ja ir derīgs digitālais Covid-19 sertifikāts, kas satur unikālu QR kodu, kas apliecina, ka klients ir vakcinēts vai atveseļojies
no Covid-19

Īpašs „Sea Wellness” piedāvājums
09:00 – 21:00 tikai 15.10 – „Sea Wellness” kompleksa apmeklējums ar jūras ūdeni un karstu
dzērienu un desertu elegantajā „Turtle Lounge“ – 25 € / 1 persona.
SPA kompleksa "Sea Wellness" apmeklējums ir pieejams:
· Ja ir derīgs digitālais Covid-19 sertifikāts, kas satur unikālu QR kodu, kas apliecina, ka klients ir vakcinēts vai
atveseļojies no Covid-19
· Vai negatīvs Covid-19 testa rezultāts un personu apliecinošs dokuments (ID karte vai pase)

Papildu informācija un rezervācija: +371 67771442

• 20% A la Carte
• 20% dzērieniem
• 20% sezonas sēņu
ēdienkartei

• 20% A la Carte
• 20% dzērieniem
• austeru degustācija

• 20% A la Carte
• 20% dzērieniem
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20% cash back
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Atlaide visām
SPA procedūrām 50%

ATLAIDES 20% UN 25% VISIEM
VIESNĪCAS PAKALPOJUMIEM*
Tikai 15.10 „Saulainajā naktī” iegādājieties īpašas
priekšapmaksas kartes un baudiet pakalpojumus
ar 20% un 25% atlaidi līdz 1.04.2022.
Dāvanu kartes var iegādāties
15. oktobrī Baltic Beach Hotel & SPA galvenajā reģistratūrā,
SPA centrā un www.balticbeach.lv
Palutiniet sevi, savu ģimeni un draugus!

Ja dāvanu karte nav izmantota pirms derīguma termiņa beigām, karte nav atjaunojama.
Ja valstī sāk piemērot ierobežojumus Covid-19 izplatībai, kartes derīguma termiņš tiek
pagarināts un karti var izmantot pēc nominālvērtības (bez atlaides).
* Dāvanu kartes nevar izmantot īpašo piedāvājumu iegādei, abonementu,
viesnīcu pasākumu un dienas SPA programmas iegādei.

