GOLFS
BAHAMU SALĀS
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Vēro delfīnus un vaļus, satiec unikālos Bahamu sivēnus, ienirsti neaizmirstamajā
okeāna pasaulē.. To visu piedāvā Eksumas sala, Bahamās - vairāk kā 365 saliņu
arhipelāgs ar pūderbaltām līdz pat rozā smilšu pludmalēm un tirkīzzilu ūdeni.
Ekskluzīvs un neatklāts galamērķis, kur pirmatnējais dabas skaistums, Karību
viesmīlība un kosmopolītiskā izsmalcinātība lieliski apvienojas Sandals kūrortā.

Bezmaksas kāzu
ceremonija un īpašā
atlaide medusmēnesim
USD 1500/ pārim
SPECIĀLAIS
PIEDĀVĀJUMS
avio/kruīza biļete: Nasau –
Lielā Eksumas sala – Nasau
ceļojumam laikā no
01.07.2019. - 31.10.2020

LUKSUSA VISS IEKĻAUTS brīvdienas Karību salās Sandals kūrortā tikai
pieaugušajiem no 18 gadu vecuma. Brīnišķīgas pūderbaltu smilšu pludmales,
krāšņās izmitināšanas iespējas un personīgais sulainis! Izsmalcināti restorāni
un neierobežoti ekskluzīvu marku dzērieni, aizraujošās golfa un citu sporta
veidu iespējas, kāzas un medusmēneši un vēl daudz kas cits – nav brīnums,

REZERVĒ LĪDZ 2019.
GADA 16. AUGUSTAM
UN SAŅEM LABĀKĀS CENAS
PIEDĀVĀJUMU CEĻOJUMA
PERIODĀ NO 2019.
GADA 14. JŪNIJA LĪDZ
26.DECEMBRIM

ka tik daudzi savās brīvdienās izvēlas doties uz Sandals!
Sandals Emerald Bay Golf, Tennis & Spa Resort

SANDALS EMERALD BAY

godalgota kā labākā golfa viesnīca Bahamās un Karību salās.

GOLF, TENNIS & SPA
RESORT 5*****

Sandals Emerald Bay Golf Course ir prestižā čempionāta Bahamas Great

LIELAJĀ EKSUMAS SALĀ

Exuma Classic, PGA TOUR – Web.com®Tour rīkotāji.
Pēc slavenā Grega Normana dizaina 18 bedrīšu, PAR 72 /6401 m garais golfa
laukums, kurā pirmās 9 bedrītes atrodas starp pludmales kāpām un
gleznainām mangrovēm, un nākamās 9 pārsteidz ar elpu aizraujošām
klinšainās pussalas ainavām, kas izaicina pat visprasīgākos golferus.

BEACH HOUSE LUXURY CLUB
LEVEL ROOM
NO- EUR 1780
BEACH HOUSE OCEANVIEW
GRANDE LUXE WALKOUT CLUB

SAZINIES AR MŪSU EKSPERTIEM:

LEVEL ROOM

Par Sandals kūrorta viesnīcām un rezervēšanu

NO- EUR 1900

-Baiba Dreimane, e-pasta adrese: bd@sandalsbeaches.lv
BEACH HOUSE ONE BEDROOM

Par golfa jautājumiem un apmācību
-Valdis Liepiņš, e-pasta adrese: valdis@golfshop.lv, tālr.+ 371 29272767
www.sandalsbeaches.lv

www.sandals.com

BUTLER SUITE
NO- EUR 2210

CENĀ 1 PERSONAI IEKĻAUTS:
• 7 naktis viesnīcā
• Sagaidīšana lidostā un transferi no Eksumas lidostas uz viesnīcu un
atpakaļ
• Visas ēdienreizes pēc izvēles pieczvaigžņu Global Gourmet® 11
restorānos un ekskluzīvu marku dzērieni neierobežotā daudzumā
• Golfa spēle neierobežoti Butler Suite viesiem un 2 bezmaksas spēles
Club Level viesiem
• Tenisa centrs HarTru® ar pilnīgi aprīkotiem 6 apgaismotiem
kortiem, un moderns Tehno Gym fitnesa centrs
• Ūdens sporta veidu baudīšanas iespējas neierobežoti: niršana ar
akvalangu, vindsērfings, burāšana, kaijaks u.c.
• Laiska atpūta karaliskajos pludmales zviļņos un veldzēšanās 3 svaiga
ūdens baseinos, ieskaitot Karību lielāko lēzenās ieejas baseinu
• Bezmaksas kāzu ceremonija & īpašā atlaide medusmēnesim USD
1000 vērtībā
• MEDUSMĒNEŠA ROMANTISKAIS PIEDĀVĀJUMS: eleganti servēts
šampanietis un ziedi istabā un romantiskas brokastis pasniegtas gultā
• Vakara izklaides programmas, Wi-Fi, visi nodokļi un dzeramnauda

PAPILDUS (NAV IEKĻAUTS CENĀ):
• Aviobiļete: Rīga – Bahamu salas – Rīga, cena no EUR 900 -1200
• Golfa inventāra īre un iegāde no Taylor Made® u.c., kedija un
golfa karta īre, PGA kursi
• Relaksējošas Red Lane® SPA procedūras, ekskursijas, ekskluzīva
jahtu īre ar Concierge servisu
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www.sandals.com

