KEMPINSKI PALACE PORTOROŽ - VIDURŽEMIO LEGENDA!
Išvykimas 2014 08 14 d., grįžimas 2014 08 19 d., 6 dienos / 5 naktys.

IŠSKIRTINIS PASIŪLYMAS!
TIESIOGINIS SKRYDIS IŠ KAUNO!
2014 08 14 d. 14.55 Kaunas – 16.15 Ljubljana
2014 08 19 d. 07.00 Ljubljana – 10.00 Kaunas

Kelionės kaina – nuo 2955 Lt asmeniui
Į kainą įeina:
 tiesioginis skrydis Kaunas – Ljubljana – Kaunas, įskaitant
kuro ir keleivio mokesčius;
 1 vnt. rankinio bagažo ir 1 vnt. registruoto bagažo iki 20 kg;
 5 nakvynės dviviečiame kambaryje su vaizdu į parko pusę,
įskaitant pusryčius ir įėjimą į ROSE SPA centrą (nemokamai
baseinai, saunos ir treniruoklių salė).
Papildomai:
 privatus pervežimas Ljubljanos oro uostas – Portorožas –
Ljubljanos oro uostas. Priklausomai nuo kartu vykstančių
keleivių skaičiaus galime pasiūlyti įvairius kainos variantus;
 automobilio nuoma – tiktai nuo 535,18 Litų už 5 dienas
(maksimalus keleivių skaičius – 4)!
 sveikatingumo ir grožio procedūros ROSE SPA centre pagal
oficialų viešbučio kainoraštį;
 pietūs, vakarienės ir kitos asmeninės išlaidos.

KEMPINSKI PALACE PORTOROŽ
Ištaigus 5* žvaigždučių „deluxe“ kategorijos viešbutis, įsikūręs
Slovėnijos Istrijos pakrantėje Portorožo kurorte. Portorožas
garsėja švelniu viduržemio jūros klimatu ir daugiau nei
šimtmetį menančio SPA kurorto tradicijomis. Netoli Portorožo
Jus rasite viduramžių perlu vadinamą Piran miestą, o per 2
valandas automobiliu pasieksite Veneciją.
Viešbutis įsikūręs šimtamečio parko teritorijoje, kuri saugoma
kaip landšaftinio meno paminklas. KEMPINSKI PALACE
PORTOROŽ yra 164 kambariai ir 17 suite‘ai su įstabiais vaizdais į
Adrijos jūrą ir į Slovėnijos Istrijos peizažus. Viešbutyje veikia
1500 kv. m. sveikatingumo ir grožio centras ROSE SPA, kuriame
įrengti baseinai, sūkurinės vonios, garų pirtys ir saunos bei
siūlomos įvairios procedūros.
Šio viešbučio lojalių gerbėjų skaičius iš metų į metus auga.
Legendinis KEMPINSKI PALACE PORTOROŽ laukia Jūsų!

Norite suderinti poilsį ir žaidimą golfo laukuose?
Jūs turite unikalią galimybę vienos išvykos metu
žaisti golfą net 3 valstybėse!
Golfo laukai visai netoli Portorožo:
 už 50 km, Lipicoje, Slovėnijoje – LIPICA GOLF CLUB;
 už 22 km, Kroatijoje – KEMPINSKI HOTEL ADRIATIC;
 už 38,4 km, Trieste, Italijoje – GOLF CLUB TRIEST.

Susisiekite su mumis, ir mes Jums sudėliosime pasiūlymą –
poilsiui ir golfo žaidimui pasirinktuose laukuose.

Dėl užsakymų ir papildomos informacijos prašome kreiptis į Oksaną Buzmakovą
tel. (8 5) 250 2737 arba el. paštu oksana.buzmakova@westexpress.lt

