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Dārgais viesi, 

Laipni lūdzam pieczvaigžņu viesnīcā Baltic Beach Hotel 
& SPA! 
Mēs no sirds priecājamies, ka esiet izvēlējies apmesties 
pašā Jūrmalas sirdī, Baltijas jūras krastā un no sirds 
ticam, ka mūsu komanda parūpēsies par tiešām izcilām 
un bezrūpīgām brīvdienām.
Viesnīca piedāvā plašas atpūtas iespējas un 
pakalpojumus, kas detalizēti aprakstīti šajā informācijas 
katalogā.
Ja Jums nepieciešama palīdzība vai ir kādas īpašas 
vajadzības, lūdzu, zvaniet uz galveno recepciju 1401.

Ar labākajiem vēlējumiem,
Baltic Beach Hotel & SPA komanda



INFORMĀCIJA PAR VIESNĪCU
NO A LĪDZ Z

ADAPTERIS
Voltāža 220V. Ja Jums ir nepieciešams adapteris, lūdzu, 
sazinieties ar galveno recepciju 1401.

APKALPOŠANA VIESNĪCAS NUMURĀ
Apkalpošana numurā ir pieejama no 07:00 – 23:00. Lai 
veiktu maltītes pasūtījumu, lūdzu, nospiediet telefona 
pogu „Room Service” vai izmantojiet QR kodu.

APRĪKOJUMS NUMURĀ
Jūsu ērtībai numuros atrodami vannas istabas 
piederumi, dvieļi, halāti un čības, fēns, Seifs, TV, gaisa 
kondicionieris, šūšanas komplekts, apavu tīrīšanas 
piederumi, kā arī  piederumi pierakstu veikšanai. Pēc 
papildus pierasījuma iespējams saņemt gludekli un 
gludināmo dēli, mutes higiēnas piederumus, kā arī 
skūšanās piederumus. Mini bārā ievietoto dzērienu un 
ēdienu lietošana ir maksas pakalpojums atbilstoši 
cenrādim.

AUTO NOVIETOŠANA
Autostāvvieta viesnīcas pagalmā ir bezmaksas atkarībā 
no pieejamības. Autostāvvietas rezervācija ir iespējama 
par garantijas summu 25€ dienā. VIP autostāvvietas 
maksa ir 100€ diennaktī vai 25€ stundā. 

AUTOMAŠĪNAS ĪRE UN TRANSFĒRS
Piedāvājamplašu luksusa auto klāstu īrei un transfēram 
uz jebkuru galamērķi. Viesnīca ir viegli sasniedzama 15 
minūšu brauciena laikā no starptautiskās lidostas “Rīga” 
un 25 minūšu brauciena attālumā no Rīgas centra. Lai 
uzzinātu vairāk, lūdzu, sazinieties ar galveno recepciju 
1401.

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS 
Evakuācijas plāns atrodas uz jūsu numura durvīm. 
Ugunsgrēka vai citas ārkārtas situācijas gadījumā 
nekavējoties zvaniet galvenajai recepcijai – 1401, ja to 
sazvanīt neizdodas, lūdzu, zvaniet Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienestam (112) un nekavējoties pametiet 
telpas pa tuvāko evakuācijas izeju.



BAGĀŽA
Ja Jums ir nepieciešama palīdzība ar bagāžu, lūdzu, 
sazinieties ar galveno recepciju 1401. Iespējama arī 
bezmaksas bagāžas uzglabāšana.

BEACH CLUB
Baltic Beach Club piedāvā viesiem ekskluzīvu atpūtu un 
neaizmirstami pozitīvu pieredzi! Ērti sauļo šanas zviļņi 
un luksusa klases kabanas pašā jūras krastā, dod 
iespējubaudīt viļņu šalkas un saules starus vasaras 
garumā. Gardākie pludmales ēdieni, slaveni vasaras 
kokteiļi un atspridzinoši dzērieni, kurus ar smaidu 
pasniegsim pie jūsu atpūtas zviļņa.
Darba laiks: 09:00-18:00

BĒRNI UN „KIDS CLUB” 
Aicinām bērnus no 4 gadu vecuma apmeklēt rotaļu 
istabu, kur var darboties ar dažādām rotaļlietām un 
rokdarbiem, spēlēt spēles un noskatīties animācijas 
�lmas. Bērnus pieskata pieredzējusi auklīte. Rotaļu 
istaba ir pieejama visiem viesnīcas, SPA un restorānu 
viesiem. Apmeklējuma cena: 10 EUR / h. Mazāku bērnu 
pieskatīšana ir pieejama pēc iepriekšējas rezervācijas. 
KIDS CLUB organizē bērniem dažādas tematiskās 
ballītes, sīkākai informācijai, lūdzu, zvanīt uzsazinieties 
ar galveno recepciju 1401.
P.-Sv. 12:00-22:00

BIZNESA TIKŠANĀS UN PASĀKUMI
Viesnīca piedāvā 12 labiekārtotas konferenču zāles 
semināru, konferenču un citu pasākumu rīkošanai. 
Lielākās zāles ietilpība ir 300 cilvēku. Visās zālēs kopā 
iespējams uzņemt 1200 viesus. Nomas maksā iekļauts 
audio – vizuālais aprīkojums, ātrs Wi-Fi un konferenču 
koordinatora pakalpojumi. Kontakt informācija 
rezervācijai 1401.

BROKASTIS
Bufetes brokastis tiek pasniegtas zālē „Pērle” ar 
panorāmas skatu uz jūru. Ja vēlaties, lai brokastis tiktu 
pasniegtas numurā, lūdzu, aizpildiet brokastu veidlapu 
un piezvaniet uz „Room Service” (Apkalpošana 
numurā) – 1500. 
Darba laiks: 07:30 – 11:00



DVIEĻU KARTES
Katram viesnīcas viesim, kas apmeties numuriņā vai 
iegādājies sporta abonementu, tiek piešķirta viena dvieļu 
karte, kuru iespējams apmainīt pret dvieli SPA, 
SPORTzonā vai pludmalē. Dvieļu karte izmantojama 
visu uzturēšanās laiku viesnīcā vai abonementa darbības 
laikā. Uzturēšanās beigās dvieļu karte janodod 
atpakaļrecepcijā, viesnīca patur tiesības iekasēt 20 EUR 
soda naudunozaudēšanas gadījumā.

EKSKURSIJAS 
Piedāvājam vairākas tematiskās ekskursijas, gan 
Jūrmalas iepazīšanai, gan galvaspilsētā Rīgā ar 
ievērojamākajiem apskates objektiem. Sīkākai 
informācijai un rezervācijai lūdzu, sazinieties ar galveno 
recepciju 1401.

GAISA KONDICIONĒTĀJS
Visās viesnīcas telpās ir gaisa kondicionētāji. Visos 
viesnīcas numuros ir gaisa kondicionētāji, kurus 
iespējams regulēt, lai uzturēšanās numurā būtu patiesi 
komfortabla. Lai saglabātu vēlamo temperatūru, lūdzu, 
pārliecinieties, ka logi un balkona durvis ir aizvērti.

GLUDEKLIS UN GLUDINĀMAIS DĒLIS
Ja Jums ir nepieciešams gludeklis un gludināmais dēlis, 
lūdzu, sazinieties ar galveno recepciju 1401.

IEBRAUKŠANA UN IZBRAUKŠANA
Iebraukšanas laiks ir no 15:00. Izbraukšanas laiks ir līdz 
plkst. 12:00. 
Ja Jūs vēlaties izbraukt vēlāk, lūdzu, sazinieties ar 
galveno recepciju 1401.

JAHTU NOMA
Piedāvājam iespēju iznomāt jahtu neaizmirstam 
izbraucienam, vidējais izbrauciena ilgums 2 stundas. 
Sīkākai informācijai un rezervācijai lūdzu, sazinieties ar 
galveno recepciju 1401.

KREDĪTKARTES
Mēs pieņemam: MasterCard, Visa / Visa Electron, 
Maestro.



LŪDZU, NETRAUCĒT!
Ja Jūs nevēlaties tikt traucēti, lūdzu, novietojiet norādi 
ārpusē uz durvju roktura. Ja Jūs nevēlaties saņemt 
zvanus, lūdzu, informējiet par to galveno recepciju 1401.

MEDICĪNAS PAKALPOJUMI
Ja Jums nepieciešama ārsta palīdzība, lūdzu, sazinieties 
ar galveno recepciju 1401.

MINIBĀRS
Maksa par minibāra izmantotajiem produktiem tiks 
iekļauta Jūsu rēķinā. Ja Jūs vēlaties veikt īpašu 
pasūtījumu, lūdzu, izmantojiet „Room Service” 
pakalpojumu. Visas cenas ir noradītas minibāra 
cenrādī.

NOZAUDĒTAS UN ATRASTAS MANTAS
Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar 
galveno recepciju 1401.

SEIFS
Lūdzu, izmantojiet seifu istabā Jūsu vērtīgo mantu 
glabāšanai. Lietošanas instrukciju atradīsiet uz seifa. 
Atcerieties, ka viesnīca nenes atbildību par Jūsu numurā 
atstātajām mantām. 

SPA
Viesnīcā atrodas viens no lielākajiem SPA centriem 
Ziemeļeiropā (4810 m2), kas World Luxury SPA awards 
vairākkārt atzīts par labāko luksusa klases SPA centru 
Latvijā un Eiropā. Detalizētākai informācijai, lūdzu, 
skatiet sadaļu SPA UN SPORTS.

SPILVENU IZVĒLE
Mēs esam priecīgi piedāvāt Jums ļoti īpašu 
pakalpojumu. Izvēleties no mūsu plaša klāsta sev 
piemērotu spilvenu mierīgai naktij un saldam miegam! 
Lai pasūtītu spilvenu, lūdzu, zvaniet recepcijai 1401.

SPORTA KLUBS UN BASEINS AR SILTU JŪRAS 
ŪDENI
Augstākās klases profesionālais sporta klubs 
POWERLAB FITNESS  ir veidots, lai apmierinātu, gan 
iesācēja, gan pieredzējuša profesionāļa vajadzības. 
Ietverot modernu trenažieru zāli, kardio zonu un plašu 
jūras ūdens relaksācijas kompleksu ar profesionālu 25m 
garu peldbaseinu un saunām.



TĀLRUŅA NUMURI INFORMĀCIJAI

24/7  Galvenā recepcija
  
07:00-23:00 Apkalpošana numuros 
 
08:00-21:00 SPA recepcija  
 
08:00-21:00 SeaWellness
  PowerlabFitness 

08:00-17:00 Housekeeping 

VEIKALI
Viesnīcā atrodamas plašas iepirkšanās iespējas. Lai 
uzzinātu plašāku informāciju, lūdzam sazināties ar 
recepciju pa tālruni 1401.

VELOSIPĒDU NOMA
Jums ir lieliska iespēja iepazīt Jūrmalu vai doties 
izbraucienā pa garo pludmali ar velosipēdiem. Tie 
atrodas viesnīcas iekšpagalmā, ir padomāts ne tikai par 
pieaugušajiem, bet arī par mazākajiem braucējiem! 
Sīkāka informācijai un nomai, lūdzam, sazināties ar 
galveno recepciju 1401.

VEĻAS MAZGĀŠANA UN ĶĪMISKĀ TĪRĪŠANA
Viesnīcas pakalpojumi ietver ķīmisko tīrīšanu, ātro 
veļas mazgāšanu, standarta veļas mazgāšanu un veļas 
gludināšanu. Sīkāka informācija atrodama veļas 
mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu 
veidlapā, kas atrodas skapī.

WI-FI
Baltic Beach Hotel & SPA piedāvā viesiem bezmaksas 
ātrgaitas Wi-Fi.
Lūdzu, izvēlieties pieslēgumu „Baltic Beach Public”. Ja 
nepieciešama palīdzība, lūdzu, sazinieties ar galveno 
recepciju 1401.



RESTORĀNI UN IZKLAIDE

 

 
 
 

Restorāns ar panorāmas skatu uz jūru – bauda gan 
pavārmākslas, gan dizaina pazinējiem. Tā ēdienkarte 
apvieno Eiropas tradicionālās virtuves vērtības ar 
jaunākajām tendencēm. Ēdienu gatavošanā plaši tiek 
izmantoti svaigi, vietējie produkti un sezonas 
aktualitātes, kurus lieliski papildina plašs, kvalitatīvu 
vīnu klāsts un izmeklēta dzērienu karte. Galdiņu 
rezervācija: 1500.

Darba laiks*: 
Ziemas sezonā (septembris – maijs):

P. – C.  slēgts
Pk. – S. 12:00-23:00
Sv.  12:00-22:00

Vasaras sezonā (jūnijs – augusts):
P. – O. slēgts
T. – Sv.  13:00-23:00

*Darba laikā iespējamas izmaiņas

Saules pielietais restorāns „IlSole” ar mājīgu Vidusjūras 
stila interjeru un elegantu āra terasi ar skatu uz jūru 
piedāvā izbaudīt tradicionālus itāļu ēdienus. Restorāns ir 
īpaši piemērots nesteidzīgām pusdienām gan lietišķā 
gaisotnē, gan ģimenes un draugu lokā. Galdiņu 
rezervācija: 1500.

Darba laiks: 
Ziemas sezonā (septembris – maijs):

P. – Sv.  12:00-22:00

Vasaras sezonā (jūnijs – augusts):
P. – O.  12:00-23:00
T. – Sv. 12:00-22:00



 

 

Omulīgais lobby bārs “Turtle Lounge” ir vieta, kur sākt 
dienu ar tasi aromātiskas ka�jas un pavadīt vakaru, 
baudot labākos kokteiļus Jūrmalā. Baltic BeachHotel& 
SPA lobby bārs ir slavens ar tā gardajām kūkām, plašo 
svaigas ka�jas un izsmalcināto tēju izlasi.

Pludmales bārā „Beach Bar & Grill” viesus gaida 
daudzveidīgi grila ēdieni, mutē kūstoši deserti, 
atsvaidzinoši dzērieni un, protams, patīkama mūzika un 
skats uz saules apmirdzētu jūru.

Atvērts atkarībā no laika apstākļiem no maija līdz 
septembrim, pludmales ēdienkarte pieejama līdz plkst. 
21:00.

Apmeklējot eleganto austeru terasi, ar panorāmas skatu 
uz Baltijas jūru, viesiem tiek piedāvātas svaigas austeres, 
vietējās un eksotiskās jūras veltes, atbilstoši piemeklētu 
vīnu izvēli, kā arī izsmalcinātus suši. Šī ir ideāla vieta 
atpūtai un neformālām biznesa pārrunām.

Atvērta no maija līdz septembrim plkst. 13:00 – 23:00.



 SPA UN SPORTS

SPA kas izvietots trīs stāvos ir vienīgais serti�cētais 
mediciniskais SPA centrs Latvijā. SPA centra unikalitāte 
slēpjas spējā apvienot ilggadējo kurortoloģijas pieredzi 
ar jaunākajām medicīnas un SPA nozares tehnoloģijām, 
galvenokārt izmantojot dabīgus materiālus (jūras aļģes, 
dūņas, medu, jūras sāli u.c.). 
Pieejamas relaksācijas, novājēšanas, detoksikācijas, pret 
novecošanās un skaistumkopšas proceduras.

1.stāvs: Ūdens relaksācijas centrs “�eGarden”, pirts 
komplekss “�eBanja”un sāls ala
2.stāvs: Sporta klubs Powerlab Fitness un jūras ūdens 
relaksācijas komplekss “SeaWellness” 
3.stāvs: Medicīniskais un labsajūtas SPA centrs

1. stāva darba laiks: 10:00–21:00
2. stāva darba laiks: 08:00–21:00
3. stāva darba laiks: 09:00–21:00

Ūdens relaksācijas centrs „�e Garden” piedāvā 
Dzintara pirti, Old Wood saunu, turku pirti 
„Hammam”, aromātisko pirti „Rasul”, burbuļvannu, 
baseinu ar siltu jūras ūdeni un Kneipa kontrasta celiņu. 
Šeit apvienots miers, privātums un atpūta, katra no 
pirtīm ļauj baudīt īstu piedzīvojumu.
Darba laiks: P. – Sv. 08:00–21:00

Īsta krievu pirts sasildīs gan ķermeni, gan garu. 
Piedāvājam apmeklēt unikālu pirts kompleksu „�e 
Banja”, kas piedāvā pēršanos ar pirts slotām, ierīvēšanos 
ar ledu un medu, un citas tradicionālās procedūras, kā 
arī krievu virtuves gardumus.
Darba laiks: P. – Sv. 10:00–21:00



Medicīniskais un labsajūtas SPA centrs piedāvā vairāk 
nekā 400 SPA procedūras: ārstnieciskās un estētiskās 
sejas un ķermeņa kopšanas procedūras, dūņu terapiju, 
hidroterapiju, klasiskās, aromātiskās un unikālas 
masāžas, kā arī skaistumkopšanas pakalpojumus 
(kosmetoloģija, manikīrs, pedikīrs)

Darba laiks: P. – Sv. 10:00 – 21:00

Powerlab Fitness trenažieru zāle ir aprīkota ar 
modernām Hammer Strength, LifeFitness, Funxtion, 
TRX spēka un kardio iekārtām, kas ļauj klientiem 
uzturēt �zisko formu.
Skrejceliņi un cits kardio aprīkojums, spēka trenažieri 
un komfortabla brīvo svaru zona piedāvā visas iespējas 
veidot vēlamo ķermeņa formu, uzlabot veselību un 
ķermeņa funkcionālo stāvokli kā arī koriģēt stāju.
Serti�cēti PowerlabFitnes streneri sagatavos individuālu 
sporta programmu, lai klients sasniegtu savus 
�tnesamērķus un maksimizētu treniņa efektu.
PowerlabFitness ietver modernu trenažieru zāli, 
kardiozonu un plašu ūdens relaksācijas zonu kur 
izvietots profesionālu peldbaseinu (25 m) ar siltu 
jūrasūdeni.
Viesnīcas viesiem 1 PowerlabFitness apmeklējums dienā 
ir bez maksas 



25 m garais ūdens relaksācijas kompleksa SEA Wellness 
peldbaseins ar siltu jūras ūdeni un kaskādēm ļauj 
izbaudīt peldi Baltijas jūrā pat ziemā. Profesionāli 
peldēšanas instruktori piedāvā ūdens aerobikas treniņus 
un peldēšanas apmācības gan pieaugušajiem, gan 
bērniem.

Darba laiks: P. – Sv. 08:00 – 21:00

Viesnīcas viesiem 1 SeaWellness apmeklējums dienā ir 
bez maksas.

Visiem viesiem pirms apmeklējuma tiek veikta pārbaude 
ar Baltic Beach Hotel & SPA medicīnaspersonālu. 
Aizdomu gadījumā par ādas infekcijas slimībām, kas 
konstatētapirmatnējās medicīniskās pārbaudes laikā, 
viesnīcasadministrācija patur tiesības AIZLIEGT vizītes 
uz ūdenszonām ar baseiniem līdz attiecīgā dermatologa 
medicīnisko dokumentu uzrādīšanai.

SEA WELLNESS



PAPILDU PAKALPOJUMI

ERA ESTHETIC
Starptautiskais estētiskās un lāzermedicīnas klīniku 
tīkls, kas darbojas Lietuvā, Latvijā, Vācijā. Era Esthetic 
piedāvā zelta standartus ādas ārstēšanā un atjaunošanā– 
jaunākās lāzertehnoloģijas, efektīvākās aparāt- 
procedūras estētiskajā medicīnā un drošākās injekciju 
metodes. Atrodas SPA 2.stāvā.

„FASHION OPTIKA”
Optika salons piedāvā ekskluzīvu zīmolu optisko briļļu 
ietvarus un plašu saulesbriļļu klāstu. 

JEWELRY BOUTIQUE JEFF
Piedāvā augstas kvalitātes juvelier izstrādājumus, 
bižutēriju un aksesuārus no Eiropas ražotājiem. Mēs 
iepriecināsim jūs ar patīkamām cenām un lielisku 
izstrādājumu klāstu!

KOSHAKOVA
Augstas kvalitātes kašmira, vilnas, zīda sieviešu un 
bērnu apģērbi. 

NEFERTITI
Iespējams iegādāties unikālus, Ēģiptē ražotus 
kosmētikas un ārstnieciskos produktus jūsu veselībai un 
skaistumam. Atrodas SPA 3. stāvā.

RESPECT ORGANIC
Uzņēmums piedāvā klasiskus džemperus no kašmira un 
merinodzijām, kam pievienots Dzintara diegs.

SKALA BOUTIQUE
Piedāvā slavenu zīmolu apģērbus gan sievietēm, gan 
vīriešiem. Veikalā iespējams iegādāties arī somas un 
apavus. 

„SWIM”
“SPORT BalticBeach” centrā esošais veikals „SWIM” 
piedāvā sporta apģērbus, peldkostīmus un sporta 
aksesuārus. 



TĀLRUŅU KATALOGS UN CENRĀDIS

STARPTAUTISKIE TĀLSARUNU KODI

Amerikas Savienotās
Valstis   1
Apvienotie Arābu
Emirāti  971
Armēnija                           374
Austrālija                             61
Austrija                                          43
Azerbaidžāna                           994
Bahreina                           973
Baltkrievija                           375
Beļģija                                          35
Brazīlija                                         55
Dānija                                          45
Dienvidāfrikas
Republika 27
Francija                                         33
Grieķija                                         30
Gruzija                                        995
Honkonga                           852
Igaunija                                       372
Īrija                                        353
Islande                                        354
Itālija                                          39
Izraēla                                        975

Japāna                                          81
Kanāda 1
Ķīna                                      86
Kirgizstāna 996
Krievija                                         7
Kuveita                                     965
Lielbritānija                         44
Lietuva                                     370
Meksika                                       2
Moldāvija                       373
Nīderlande                         31
Norvēģija                         47
Polija                                       48
Portugāle                       351
Saūda Arābija                       966
Singapūra                         65
Somija                                     358
Spānija                                       84
Šveice                                       41
Zviedrija                         46
Uzbekistāna                       998
Ungārija  36
Ukraina                                    380
Vācija                                       49

Lai piezvanītu no viena viesnīcas numura uz otru 2 + 
istabas numurs
Zvani Latvijā 9+ numurs
Starptautiskie zvani 9 + 00 + valsts kods + rajona kods + 
numurs

IZEJOŠO ZVANU CENRĀDIS
Latvija  0.60 € / min.
Igaunija, Lietuva  1.00 € / min.
Eiropa, ASV, Kanāda, Austrālija  2.50 € / min.
Citas valstis  4.00 € / min.
Satelīts  15.00 € / min.

Maksa par zvanu tiek aprēķināta no pirmās sarunas 
sekundes un tiek noapaļota par pilnām minūtēm.



IEPIRKŠANĀS

VIA JURMALA OUTLET VILLAGE – Baltijā pirmais 
Eiropas līmeņa modes zīmolu outlet ciemats zem klajas 
debess, kas piedāvā pasaulē populāru un iecienītu 
zīmolu produkciju.

Adrese: Jaunā iela 12 Piņķi, Babītes pagasts. 
Darba laiks: 10.00 – 20.00

Spice – tirdzniecības centrs, kurā zem viena jumta 
atrodas 125 veikali, RIMI lielveikals ar savu ceptuvi, 
konditoreju, kafejnīcu un bāru. 

Adrese: Lielirbes iela 29
Darba laiks: katru dienu 10:00 – 22:00

Galerija centrs – vēsturiskais piecstāvu tirdzniecības 
centrs atrodas pašā Vecrīgas sirdī un ietver sevī ielu, kas 
iekārtota kā iestiklota pasāža ar veikaliem, kafejnīcām 
un restorāniem. 

Adrese: Audēju iela 16
Darba laiks: katru dienu 10:00 – 21:00

Galleria Rīga – tirdzniecības centrs atrodas Rīgas 
centrā, intensīvākajā darījumu zonā. Veikali un 
restorāni izvietoti septiņos stāvos, un jumta terase ļauj 
baudīt Rīgas skatus. Ziemā tā tiek pārvērsta par 
slidotavu. 

Adrese: Dzirnavu iela 67
Darba laiks: katru dienu 10:00 – 21:00

Riga Plaza – atrodas tuvāk kā Rīgas centra veikali un te, 
neskaitot veikalus, kafejnīcas un citus pakalpojumus, 
pieejams arī kinoteātris, boulinga un biljarda zāle, kā arī 
plašs bērnu rotaļlaukums.

Adrese: Mūkusalas iela 71
Darba laiks: katru dienu 10:00 – 21:00

Stockmann – klientiem četros stāvos tiek piedāvāts 
plašs preču klāsts – moderni apģērbi, par�mērija, 
dažādas delikateses. Pieejami restorāni un kinoteātris. 

Adrese: 13. janvāra iela 8
Darba laiks: P. – Se. 09:00 – 22:00; Sv. 10:00 – 22:00

Noderīgas interneta vietnes:
www.visitjurmala.lv
www.inyourpocket.com/latvia/riga
www.liveriga.com
www.rigathisweek.lv
Lai iegūtu vairāk informācijas vai norādes, lūdzu, 
sazinieties ar galveno recepciju 1401.
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