
Ваші Особливі Дати і Блискіт Нового року (авіа в вартості) 
 
4 дні – 499 євро 
Київ – Юрмала – Київ 

 
У вартість входить 
Авіапереліт; а/к airBaltic Київ  – Рига – Київ; 
 Трансфери за програмою; 
3 ночі в готелі в Юрмалі-включаючи сніданки шведський 
стіл 
Відвідування SPA центру саун і басейнів Wellness Oasis; по 
2,5 год в день, включаючи халати 
Оздоровче денне SPA; 2 процедури на вибір 
Екскурсія в Юрмалі; 
Фрукти і солодкий комплімент у номері; оформлення номера 
(під запит). 
Новорічна програма - (для дати 30.12) 

У вартість не входить 
Страхування; 5 євро для осіб до 60 років; 10 євро для осіб 
старше 60 років 
Вхідні квитки; 
Додаткові екскурсії; в Рундале (55 євр/ос);в Сігулду (55 
євро/ос);в Ригу (45 євро/ос) 
Проїзд на громадському транспорті; 
Романтична вечеря в ресторані; 65 євро за двох 
Фотосесія в готелі або прогулянка з фотографом; по Юрмалі 
або узбережжю (від 40 євро за двох) 
Особисті витрати. 

 
Вартість туру на Новий рік - 729 євро (авіа та Новорічний бал з вечерею у вартості!) 
 
День 1 Київ  – Рига – Юрмала 
Виліт з Києва в Ригу. Приліт у Ригу, трансфер і екскурсія в Юрмалі. У Юрмалі розміщення в готелі JURMALA SPA 
HOTEL 4*, у комфортних номерах з балконами. На Вас чекають фрукти і солодкий комплімент, а також 
оформлення номера в настрої Ваших особливих дат. Розміщення в готелі. Вільний час. Відпочинок. Відвідування 
СПА-центру. Вечеря (за бажанням). Ніч у готелі. 
 
День 2 Юрмала 
Сніданок у готелі «шведський стіл».У готелі протягом усього дня Ви можете насолоджуватися повноцінним 
відпочинком і відновлювати енергію в центрі саун і басейнів Wellness Oasis (халати в номері і щоденне 
відвідування Центру 2,5 години в день входять у вартість туру). Спеціальний подарунок для Вас! Ми пропонуємо 
Вам скористатися вибором 2 процедур з денного СПА (входить у вартість туру). 
Вільний час. Відпочинок. Прогулянки по Юрмалі. Зустріч Нового 2020 року у вирі Рок-н-ролу! 
Вечеря (за бажанням). Ніч у готелі. 
 
День 3 Юрмала (Рига, Рундальський палац, Сігулда) 
Сніданок у готелі «шведський стіл».Пропонуємо Вам факультативні екскурсії на вибір. 
Рига (оплачується додатково – 45 євро). 
Екскурсія в Рундальський палац (оплачується додатково – 55 євро). 
Екскурсія в Сігулду (оплачується додатково – 55 євро) 
Прогуляйтеся найбільш винятковими місцями разом з нашим професійним фотографом. Після прогулянки в 
подарунок Ви отримаєте три Ваших фото. За Вашим бажанням Ви також зможете придбати для себе всі фото, 
які вам сподобалися. Вартість прогулянки – 40 євро. Ніч у готелі. 
 
День 4 Юрмала-Київ 
Сніданок у готелі. Виселення з номерів. Вільний час у Юрмалі. Трансфер в аеропорт. Виліт до Києва. 
 
Додаткова інформація 
Деталі Новорічної програми, меню і розрахунок цін для дітей - за запитом! 
 
Оздоровче денне СПА – 2 процедури на вибір: 
Аплікації озокериту і парафіну / 15 хв 
Сольова печера / 40 хв 
Вібромасаж Hydrojet (водне ліжко) / 20 хв 
Куточок світла / 20 хв 
Nordic walking, або Скандинавська ходьба 
Електротерапія (з консультацією лікаря) 
Кисневий коктейль 
Киснева терапія / 15 хв 
Акупунктурний килимок / до 20 хв 
Розслаблююча ванна для ніг / 15 хв 
Іонна детоксикація організму (процес електролізу) / 15 хв 
Aерозольная терапія – інгаляція (галотерапія) / 30 хв 
Alpha-stim ® електро-соно терапія / 30 хв 
Ароматична перлова ванна з морською сіллю або маслом / 20 хв 
Електротерапія – ультразвук (фонофорез) / 15 хв 
Електротерапія – ультразвук (дермабразія) / 15 хв 


