
KONFERENČU PIEDĀVĀJUMS

44€/ person
Price is valid for the groups of min 
                       10 up to 100 persons

Konferenču zāles noma uz visu dienu;
Multimediju projektors, ekrāns, papīra tāfele, marķieri, papīrs un rakstāmpiederumi;
Ātrs bezvadu internets;
Rīta kafijas pauze;
Trīs kārtu pusdienas ar skatu uz jūru;
Pēcpusdienas kafijas pauze;
Gāzēts un negāzēts ūdens visas dienas garumā;
Apsargāta  autostāvvieta;

Zviedru galda pusdienu piedāvājums,  sākot no 30 cilvēkiem: 
piemaksa 4 € personai (grupām, sākot no 30 cilvēkiem) 
 

KONFERENČU PIEDĀVĀJUMĀ IETILPST:

Baltic Beach Hotel & SPA būs vislabākā izvēle, ja meklējat viesnīcu ar sanāksmju telpām. Mēs 
piedāvājam izsmalcinātas, atbilstoši mūsu viesu vajadzībām pielāgojamas konferenču un banketu 
zāles. Baltic Beach Hotel & SPA garantē lielisku servisu un individuālu pieeju gan konferences 
organizēšanā, gan piedāvājot izklaides pasākumu.
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.

44€/ per.

Lorem ipsum

Baltic Beach Hotel & SPA, Jūras iela 23/25, Jūrmala, LV-2015, Latvija. Tālr.: +371 67 77 14 11, res@balticbeach.lv, www.balticbeach.lv

Cena ir spēkā grupām no
                10 līdz 100 cilvēkiem



Vienīgā pieczvaigžņu viesnīca ar unikālu atrašanās vietu tieši pie jūras

165 eleganti numuri un divas privātas dārza villas

1100 m2 plašas konferenču telpas (12 konferenču zāles)

4800 m2 plašas medicīniskā SPA telpas ar vairāk nekā 400 procedūrām

Vienīgais 25 m peldbaseins ar siltu jūras ūdeni

Autentiskas saunas un ūdens atpūtas zonas The Garden un The Banja

Viens no modernākajiem sporta klubiem  Powerlab Fitness 

Trīs restorāni ar atklātām terasēm un diennakts bārs 

Pludmales klubs, bārs un pludmales banketu telts privātām svinībām

Bērnu klubs

Apsargāta autostāvvieta

Ātrs bezvadu internets



KAFIJAS PAUŽU ĒDIENKARŠU PIEMĒRI:

Kanēļmaizīte
Svaigi augļu salāti
Miniburgers ar kūpinātu tītaru 
svaigo krēmu

Biezpienmaizīte ar persikiem
Jogurts ar meža ogām
Kapri beigelis ar mocarellu,
tomātu un pesto

Citronu bezē kūciņa
Apelsīnu–banānu smūtijs
ar piparmētrām
Mājas cepumu izlase 

Šokolādes braunijs
Kivi–ābolu smūtijs
Mājas cepumi
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Biezpienmaizīte ar persikiem

Jogurts ar meža ogām

Kapri beigelis ar mocarellu,

tomātu un pesto
PIRMAIS ĒDIENS

DESERTS

     Smiltsērkšķu bezē
vai 

Saldējuma izlase kraukšķīgā mandeļu groziņā  

Liellopu gaļas cepetis ar sarkano sīpolu marmelādi un mārrutku jogurta mērci

vai

Laša un fenheļa salāti ar avokado un ķiršu tomātiem

vai

Meža sēņu zupa

LIETIŠĶO PUSDIENU PIEMĒRS:

Kraukšķīga zivs ar kartupeļiem un aioli mērci

vai

Liellopa gaļas eskalops, kartupeļu biezenis un sīpolu mērce

vai

Gnoči ar gorgondzolas siera mērci un bumbieriem





 

Boardroom

KONFERENČU ZĀĻU IETILPĪBA:


