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R 25.07 kell 20 
Lossi Ooperimaja
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L 26.07 kell 20 
Lossi Ooperimaja
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Ukraina Rahvusooperi etendus
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Hotellitoad asuvad kahel korrusel. Tubadest avaneb 
vaade männimetsa või mere poole. Kõigis tubades on 
WC, du!!, TV, wifi , telefon ja föön. Osad merepoolsed 
toad on rõdudega.
Standard ja superior-klassi toad on 2-kohalised, kus 
on lahtikäiv sohva, mida saab vajadusel kasutada 
lisavoodina.

Peredele sobivad ööbimiseks läbi kahe korruse 
4-kohalised peretoad. 
Hotelli kaks sviiti on 2-toalised – magamistuba 
lahtikäivate sohvadega elutuba ja avar merepoolne 
rõdu.
Apartemendis on avatud elu- ja magamistuba ning 
kodune kööginurk kõige vajalikuga.
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26.-28.07.2014 
majutus 2 ööd h/söök ja saun
+ 2 piletit Norma etendusele
+ transfeer ooperile ja tagasi
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24.-26.07.2014 
majutus 2 ööd h/söök ja saun
+GALA piletid 
+transfeer hotellist ooperile ja tagasi
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TASUTA majutus
Hotell Saaremaa Thalasso spaas,
kui ostad Bali rituaali.
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... algab eksootiliste õite puhastava aromaatse 
jalavanniga.
Seejärel alustatakse jalgade massaa!iga, mis 
liigub piki keha energiameridiaane, kasutades 
esialgu pehmeid massaa!ivõtteid, mis muutuvad 

sügavamaks ja energilisemaks. Ühendatud sooja Bali 
massaa!iõlide segu lisamisega, muutub protseduur 
meeliülendavaks ja täielikku lõõgastust pakkuvaks 
naudinguks. Bali rituaal kestab 75 minutit

Hind ၽၽ�ၦ�/ühele

Ilma Bali rituaalita inimene samas toas +32 "
Üksinda toas +32 "
Pakkumine kehtib kasutamiseks 
vabade kohtade olemasolul kuni 20.06.2014
Informatsioon ja registreerimine: 
Tel +372 454 4100; GSM +372 505 8272
saaremaa@saarehotell.ee;  www.saarehotell.ee
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Loona mõisas 23.-29.06. 2014
Haara oma kallimal näpust ja tulge lilleretkele Eesti 
kõige orhideerikkamasse piirkonda. Osale matkal ja  
Orhideefestivali tegevustes. Puhkuseks pakume majutust 
Hotell Saaremaa Thalasso Spas Mändjala rannas. 

Messipakkumine ၹၻၸ�ၦ�/kahele (tavahind 150 ")

Hind sisaldab: majutus Hotell Saaremaa Thalasso Spas, 
rikkalik hommikusöök ja hommikusaun spaakeskuses, 
giidiga orhideeretk Vilsandi Rahvuspargis, kerge piknik, 
festivali meene. 
Festivali programm www.loonamanor.ee/orhidee

PAKKUMINE KEHTIB AINULT MESSIL
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Emadepäev 
Hotell Saaremaa Thalasso Spas 
9.–11. mail 2014
t�Majutus 2 ööd koos hommikusöögiga kaheses toas
t�Mõnus jooga tund
t�Hommikusaun
t�Soolakamber 40 min
t�Kehakoorimine ja 
    toniseeriv vann meremineraalidega 40 min
t�Sära andev näohoolitsus 30 min
t�Käsitöötuba – valmistame ise kreemi
t�Käimiskeppide kasutamine 2 tundi

Hind ၹၼႁ�ၦ�/ühele emale

Kaaslane samas toas valib muu paketi (hind x ") 
või majutuse koos hommikusöögiga 2 ööd 70 "
Lastele* lisavoodi hind 2 ööd 30 ". 
Kui paketi ostab ainult üks ema ja kaaslaseks on 
ainult laps, siis maksab lapse majutus 2 ööd koos 
hommikusöögiga 70 "
Ühese majutuse lisatasu 2 ööd 50 "
Lisatasu Superior toas 40 "
Lisatasu Superior rõduga toas 60 "
Lisatasu Sviidis 120 "
*Lapsed vanuses kuni 15. a. 
Informatsioon ja registreerimine: 
Tel +372 454 4100; GSM +372 505 8272 
saaremaa@saarehotell.ee;  www.saarehotell.ee

MESS IL  ON SOODSAM!
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Jooga nädalalõpp 
Hotell Saaremaa Thalasso Spas 
Tõeliselt lõõgastava kogemuse kehale ja meelele Saaremaa 
mändide keskel pakub värskelt renoveeritud Hotell Saaremaa. 
4 päeva neljapäevast pühapäevani täis puhkust ja meelerahu 
oma eriala asjatundjate hoolel.

t�Majutus 3 ööd koos 
    hommikusöögiga kaheses toas
t�Saabumisel õhtune turgutav saun
t�3 x hommikujooga
t�2 x soolakamber 40 min
t�Pea- ja kaelamassaa! 20 min
t�Üks õhtune joogaloeng ja joogatund 120 min
t�Üks tervislik õhtusöök
t�Ühel päeval hea ilma korral meditatiivne jalutus-
    käik või kerge kehalõõgastuse praktika hotellis
t�Üks tore fi lmiõhtu
t�Joogapraktikat ja -teooriat 
    viib läbi atesteeritud joogaõpetaja Helen Vidya 

Hind ၹႁႁ�ၦ�/inimene

Kaaslane samas toas valib muu paketi (hind x ") 
või majutuse koos hommikusöögiga 3 ööd 90 "
Lastele lisavoodi 3 ööd 45 "(kuni 15-aastane). Kui paketi ostab üks inimene 
ja kaaslaseks on ainult laps, siis on lapse majutus 3 ööd koos hommikusöögiga 90 "
Ühese majutuse lisatasu 3 ööd 75 "
Lisatasu Superior tuba 60 "/ rõduga 90 "/ Sviidis 180 "

Jooga on Indiast pärit iidne tarkus keha ja meele tervisest. Saaremaa puhta looduse rüpes keskendume 
terve nädalalõpu oma keha tervisele ja vaimu meelerahule, et tunneksid end terve ja õnnelikuna. 

Informatsioon ja registreerimine: Tel +372 454 4100; GSM +372 505 8272 
saaremaa@saarehotell.ee;  www.saarehotell.ee


