Druskininkai

www.sodybaigne.lt

Programos

“Atostogos Medikams”

pasiūlymai sodyboje “Ignė” Druskininkuose
Sodyba “Ignė” įsikūrusi gamtos oazėje prie pat
Druskininkų. Tai puiki vieta pailsėti nuo miesto
šurmulio ir paklausyti šalia ošiančio pušyno ar
šlamančio Ratnyčios upelio.
Sodybos svečių laukia jaukūs kambariai su visais
patogumais, teritorijoje esančios pavėsinės,
vaikų žaidimų aikštelės bei išskirtinis autentiškas
restoranas “Romnesa”.
Čia pat įsikūręs pirmasis ir vienintelis pasaulyje
“Šakočių muziejus”, kurį galėsite aplankyti vizito
metu. Taip pat, nemokamai galėsite išmėginti
kitas sodyboje esančias pramogas - tiek relaksacinį
krėslą, tiek šiaurietišką pasivaikščiojimą su
lazdomis ar pasivėžinti miško takeliais su
dviračiais.
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Pasiūlymas Nr.1
tinka medikams

Poilsis dviems

su galimybe pasirinkti paslaugas

Jūsų laukia:
2 nakvynės 2 asm. su pusryčiais, pietumis
arba vakariene
bei pasirinktinai:
apsilankymas Druskininkų vandens parke (C zona)
2 val. 2 asm. ir apžvalginė kelionė vieninteliu Lietuvoje
keleiviniu keltuvu “Lynų kelias”;
nugaros masažas ( 2 asm., 30 min.);
privati kaimiška sodybos pirtis (2 asm., 2 h);
50 Eur sąskaita restorano “Romnesa” paslaugoms.

Su visais pasirinkimais priklauso:
2 nakvynės dviem dviviečiame kambaryje
Gausūs ir sotūs pusryčiai restorane Romnesa, 2 kartai, 2 asm.
Dviejų patiekalų pietūs arba vakarienė restorane „Romnesa“, 1 kartas, 2 asm.
Rekaksacija masažiniame krėsle 1 kartas, 15 min., 2 asm.
Pasivažinėjimas dviračiais arba šiaurietiškas ėjimas 1 kartas, 2h, 2asm.
Apsilankymas šakočių muziejuje 1 kartas, 2 asm.
Vaistažolių arbata 2 asm.
Saldi dovanėlė
Vėlyvas išvykimas iki 15.00 val. (esant galimybei ir iš anksto sutarus su registratūra);
Bevielis internetas
Nemokama, kameromis stebima automobilių stovėjimo aikštelė

Pasiūlymas galioja visomis savaitės dienomis.

200 eur

Tinka atostogos ir darbo dienomis?
(ankščiausias atvykimas sekmadienį, vėliausias išvykimas penktadienį)

Gaukite papildomai:
Trečią nakvynę 2 asm. dviviečiame kambaryje su pusryčiais arba
papildomą 50 Eur sąskaitą restorano “Romnesa” paslaugoms.
Kaina 200 Eur. Galioja iki 2020 11 30
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Pasiūlymas Nr. 2
tinka medikams

Poilsis dviems

liukso klasės kambaryje - 2 naktys, 2 asm. su pusryčiais
bei apsilankymu Druskininkų vandens parke.

Į poilsį įskaičiuota:
2 nakvynės dviems LIUKSO klasės kambaryje
Gausūs ir sotūs pusryčiai restorane Romnesa, 2 kartai, 2 asm.
Apsilankymas Druskininkų vandens parke (C zona), 2val. 2asm. arba 40 Eur sąskaita
restorano “Romnesa” paslaugoms
Relaksacija masažiniame krėsle 1 kartas, 15 min., 2asm.
Pasivažinėjimas dviračiais arba šiaurietiškas ėjimas 1 kartas, 2h, 2 asm.
Apsilankymas šakočių muziejuje 1 kartas, 2asm.
Vaistažolių arbata 2 asm.
Saldi dovanėlė
Vėlyvas išvykimas iki 15.00 val. (esant galimybei ir iš anksto sutarus su registratūra)
Bevielis internetas
Nemokama, kameromis stebima automobilių stovėjimo aikštelė

Pasiūlymas galioja visomis savaitės dienomis.

200 eur

Tinka atostogos ir darbo dienomis?
(ankščiausias atvykimas sekmadienį, vėliausias išvykimas penktadienį)

Gaukite papildomai:
Pasirinktinai :
Trečią nakvynę su pusryčiais dviems liukso klasės kambaryje, arba
50 Eur sąskaitą restorano “Romnesa” paslaugoms.
Kaina 200 Eur. Galioja iki 2020 11 30

3

Pasiūlymas Nr. 3

Atostogaukite su visa šeima!

2 nakvynės trijų kambarių apartamentuose
sodyboje “Ignė” prie Druskininkų.

Į poilsį įskaičiuota:
2 nakvynės apartamentuose (iki 6 asm.)
Relaksacija masažiniame krėsle 1 kartas, 15 min., 4 asm.
Pasivažinėjimas dviračiais arba šiaurietiškas ėjimas 1 kartas, 2 val. 4 asm.
Apsilankymas šakočių muziejuje 1 kartas, 6 asm.
Vaistažolių arbata 6 asm.
Saldi dovanėlė
Vėlyvas išvykimas iki 15.00 val. (esant galimybei ir iš anksto sutarus su registratūra)
Bevielis internetas
Nemokama, kameromis stebima automobilių stovėjimo aikštelė

Pasiūlymas galioja visomis savaitės dienomis.

200 eur

Tinka atostogos ir darbo dienomis?
(ankščiausias atvykimas sekmadienį, vėliausias išvykimas penktadienį)

Gaukite papildomai:
Pasirinktinai :
Trečią nakvynę apartamentuose ( iki 6 asm.) arba
80 Eur sąskaitą restorano “Romnesa” paslaugoms.
Kaina 200 Eur.

Sodyba ”Ignė”

el.paštas sodybaigne@gmail.com
tel. +370 678 70006
www.sodybaigne.lt
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