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“Atostogos Medikams”
Programos

pasiūlymai viloje “Romnesa” Ignalinoje

  Vila „Romnesa“, įsikūrusi šalia Ignalinos, laukia 
medikų, pasirinkusių aplankyti  vis populiarėjan�  
ežeringą Aukštaiti jos kraštą. Pabėgti  nuo miesto 
šurmulio, iš kabinetų ir pasimėgauti  gamta, 
įkvėpti  gryno oro Jūs turėsite galimybę apsistoję 
moderniai rekonstruotoje viloje „Romnesa“. 

  Šalia vilos esančiame restorane „Romnesa“ 
galėsite skanauti  ne ti k šio krašto pati ekalų, bet 
ir specialiai gaminamų svečiams. O jeigu norėsite  
pasigaminti  maisto patys, galėsite naudoti s viloje 
esančia virtuve arba šalia pavėsinėje esančia BBQ 
zona. Restorano „Romnesa“ virtuvės meistrai 
Jums pasiūlys įsigyti  BBQ pusgaminių. 

  Mūsų svečiams visai dienai siūlome ( iki 10 
valandų) apsilankyti  Ignalinos sporto ir kultūros 
centro SPA ( h� p://www.ignalina-spa.lt.), kuriame 
galėsite mėgauti s sūkurine vonia, pirti mis ar 
ti esiog pasiplaukioti  baseine.
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Poilsis dviems
Ignalinoje, vila „Romnesa“ tinka medikams

Pasiūlymas Nr.1 

Jūsų laukia:
     2 nakvynės (+1)  2 asm. su gausiais pusryčiais, 
pietumis arba vakariene;
     nugaros masažas bei SPA malonumai.

2 nakvynės dviviečiame kambaryje, 2 asm.
Gausūs ir sotūs pusryčiai restorane „Romnesa“, 2 kartai, 2 asm.
Dviejų patiekalų pietūs arba vakarienė restorane „Romnesa“, 1 kartas, 2 asm.
Nugaros masažas 30 min. 2 asm. (vietoje masažų galima rinktis 50 Eur sąskaitą 
restorano „Romnesa” paslaugoms)
Visos dienos apsilankymas SPA  Ignalinos sporto ir kultūros centre, 1 kartas, 2 asm.
Pasinaudojimas BBQ zona (priemonės mūsų – žaliava Jūsų) 1 kartas 2 val.
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

Į siūlomą poilsį įskaičiuota:

Pasiūlymas galioja visomis savaitės dienomis.  200 eur

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

Gaukite papildomai:
Pasirinktinai :
Trečią  nakvynę su pusryčiais dviems arba 50 Eur sąskaitą restorano “Romnesa” 
paslaugoms.
Kaina 200 Eur. Galioja iki 2020 11 30
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Poilsis dviems
Ignalinoje, vila „Romnesa“ tinka medikams

Pasiūlymas Nr. 2 

Jūsų laukia:
     2 (+1) nakvynės LIUKSO klasės kambaryje su 
sūkurine vonia bei pusryčiai, pietūs arba
vakarienė restorane „Romnesa”;
     SPA molonumai.

2 nakvynės liukso klasės kambaryje, 2 asm.
Gausūs ir sotūs pusryčiai restorane „Romnesa“, 2 kartai, 2 asm.
Dviejų patiekalų pietūs arba vakarienė restorane „Romnesa“, 1 kartas, 2 asm.
Visos dienos apsilankymas SPA  Ignalinos sporto ir kultūros centre, 1 kartas, 2 asm.
Pasinaudojimas BBQ zona (priemonės mūsų – žaliava Jūsų) 1 kartas 2 val.
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

Į siūlomą poilsį įskaičiuota:

Pasiūlymas galioja visomis savaitės dienomis.  200 eur

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

Gaukite papildomai:
Pasirinktinai :
Trečią  nakvynę liukso klasės kambaryje su pusryčiais dviems arba 60 Eur sąskaitą 
restorano “Romnesa” paslaugoms.
Kaina 200 Eur. Galioja iki 2020 11 30

*Papildoma nakvynė 2 asmenims su pusryčiais - 70 Eur.
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Poilsis šeimai
2 suaugusieji + 1-2 vaikai iki 12 metųtinka medikams

Pasiūlymas Nr. 3 

Jūsų laukia:
     2 (+1) nakvynės su gausiais pusryčiais;
     SPA malonumai.

2 nakvynės dviems suaugusiems + 1 (2) vaikui iki 12 metų triviečiame 
(keturviečiame) kambaryje
Gausūs ir sotūs pusryčiai restorane „Romnesa“, 2 kartai, 3-4 asm.
Visos dienos apsilankymas SPA  Ignalinos sporto ir kultūros centre, 1 kartas, 3-4 asm.
Pasinaudojimas BBQ zona (priemonės mūsų – žaliava Jūsų) 1 kartas 2 val.
Vaistažolių arbata, 3-4 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

Į siūlomą poilsį įskaičiuota:

Pasiūlymas galioja visomis savaitės dienomis.  200 eur

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

Gaukite papildomai:
Pasirinktinai :
Trečią  nakvynę trims su pusryčiais arba dvi nakvynes su pusryčiais ir apsilankymu SPA 
ketvirtam asmeniui, arba 50 Eur sąskaitą restorano „Romnesa” paslaugoms.
Kaina 200 Eur. Galioja iki 2020 11 30

Vila ”Romnesa”
el.paštas vila@romnesa.lt
tel. +370 606 11316


