
KONFERENCE AR NAKŠŅOŠANU
Baltic Beach Hotel & SPA būs vislabākā izvēle, ja meklējat viesnīcu konferencei,  
apmācībām, komandas saliedēšanai vai citam korporatīvam pasākumam. Mēs piedāvājam 
mūsdienīgi aprīkotas un individuāli pielāgojamas konferenču un banketu zāles. Baltic Beach 
Hotel & SPA garantē lielisku servisu un individuālu pieeju gan konferences organizēšanā,  
gan izklaides programmas organizēšanā.

Radiet vidi, kas stimulēs radošas domas un lieliskas idejas.

Konferenču piedāvājumā ir iekļauts viss nepieciešamais produktīvam darba procesam. Tas 
atvieglos budžeta plānošanu un ļaus ietaupīt laiku.

KONFERENČU PIEDĀVAJUMĀ IETILPST:
• Nakšņošana Classic kategorijas numurā

• Bagātīga brokastu bufete ar skatu uz jūru

• Jaunā ūdens relaksācijas centra „ Sea Wellness”  apmeklējums (120min)

• Konferenču zāles (ar dienas gaismu) noma uz visu dienu;

• Multimediju projektors, ekrāns, papīra tāfele, marķieri, papīrs un rakstāmpiederumi;

• Ātrs bezvadu internets;

• Divu kārtu pusdienas ar skatu uz jūru;

• Gāzēts un negāzēts ūdens visas dienas garumā;

• Apsargājama autostāvvieta.

 * Trīs ēdienu pusdienu piedāvājums: piemaksa EUR 5 € personai 
 ** EUR 99 par izmitināšanu vienvietīgā numurā 1 personai 

TIKAI 77€
1 personai

(DBL/TWIN kategorijas Classic numurs)

Piedāvājums ir spēkā no 2020. gada 1. septembra līdz 30.decembrim, no pirmdienas līdz piektdienai. 

Cena ir spēkā grupām no 8 līdz 36 personām.

„Baltic Beach Hotel & SPA”, Jūras iela 23/25, Jūrmala, Latvia. LV-2015 Tel: +371 6 777 14 11, res@balticbeach.lv, www.balticbeach.lv



KĀPĒC IZVĒLĒTIES „BALTIC BEACH HOTEL & SPA”:

• Vienīgā pieczvaigžņu viesnīca ar unikālu atrašanās vietu pašā jūras krastā

• 20 minūšu brauciens līdz Rīgas centram, 5 minūšu pastaiga līdz Jūrmalas centram

• 165 eleganti numuri un divas privātas dārza villas

• 1100 m2 plašas konferenču telpas (12 konferenču zāles)

• 4800 m2 plašs medicīniski sertificēts SPA centrs, ar vairāk nekā 400 procedūru klāstu

• Vienīgais 25 m peldbaseins ar siltu jūras ūdeni

• 9 autentiskas saunas un 3 ūdens relaksācijas centri

• Moderns, profesionāli aprīkots sporta klubs Powerlab Fitness

• Trīs restorāni ar vasaras terasēm un diennakts bars

• Privāta pludmales zona

• Pludmales klubs, bars un pludmales banketu telts privātām svinībām

• Bērnu klubs

• Ātrs bezvadu internets

• Ērta autobusu stāvvieta

• Apsargāta autostāvvieta



Liellopu gaļas cepetis ar sarkano sīpolu marmelādi un mārrutku jogurta mērci
vai

Laša un fenheļa salāti ar avokado un ķirštomātiņiem
vai

Meža sēņu zupa 

PAMATĒDIENS
Kraukšķīga zivs ar kartupeļiem un aioli mērci

vai
Liellopa gaļas eskalops ar kartupeļu biezeni un sīpolu mērci

vai
Gnoči ar gorgonzolas siera mērci un bumbieriem

DESERTS
Smiltsērkšķu bezē

vai
Saldējuma izlase kraukšķīgā mandeļu groziņā

LIETIŠĶO PUSDIENU PARAUGS:KONFERENČU ZĀĻU IETILPĪBA

Nosaukums Platība
(m2)

Auditorijas
tipa

izkārtojums

Klases
tipa

izkārtojums

U veida
izkārtojums


