Berghofmadāmas Laimes un kunga
Spēka deva
Atpūtas piedāvājums

Piedāvājums 2 personām:
€ 388,00
Mēs Piena muižā ticam, ka dzīve visapkārt ir pilna baudījumu un katram tik jāpastiepj roka, lai paņemtu sev tīkamāko. Dažkārt
plašajā piedāvājumā nav nemaz tik vienkārši izvēlēties sev piemērotāko.
Cilvēkam visos laikos pati galvenā un visdārgākā dzīves vērtība ir - laiks. Tas ir dārgums, kuru gribam katrs iegūt pēc iespējas vairāk
un izmantot pēc iespējas pilnvērtīgāk.
Piena muiža sagatavojusi īpašu divu dienu atpūtas piedāvājumu, kur laiks rit nesteidzīgi, harmoniski ar dabu un sajūtām.
...,lai it visā valdītu harmonija, netraucētība un pilnības sajūta...

Pirmā diena
 Ierašanās un iekārtošanās numuriņā;
 Berghofmadāmas Laimes deva viņai - Piena-medus-rožu vannas pelde; maigs, attīrošs jūras augu valsts
un melno pērļu skrubis visam ķermenim un kāju pēdām; sildoša ķermeņa un kāju pēdu ietīšana,
muižas skaistuma meistaru pagatavotā, noslēpumu pilnā, barojošā ķermeņa maskā; visa ķermeņa
masāža ar ādas mirdzumu atjaunojošu īstās melnās pērles losjonu;
Kunga Spēka deva viņam- Prātu un ķermeni attīroša jūras sāls vannas pelde; skaistuma meistaru
pagatavots dzintara ķermeņa skrubis ar dzintara putekļu pūderi; muguras zonas relaksācija ar
siltiem dzintara maisiņiem; relaksējoša visa ķermeņa masāža ar dzintara masku. Peldmētelis – Jūsu
numuriņā;
 Procedūras laikā baudiet mūsmāju zāļu tēju, savukārt pirms gulētiešanas, saldākam miegam,
pasniegsim glāzi silta piena ar medu;
 Nesteidzīgas un romantiskas vakariņas* sveču gaismā - muižas „Rožu krodziņā”;
 Nakšņošana divvietīgā Piena muižas numuriņā.
Otrā diena
 Rīta pelde muižas baseinā;
 Vieglās lauku brokastis ar tēju vai kafiju;
 Pēcpusdienu varat pavadīt nesteidzīgai pastaigai un dabas baudīšanai, nūjošanai u.c.
 Svētdienās Piena muižā ir vēlā numuriņu atbrīvošana - 14:00
Rezervējot šo piedāvājumu Piena muižā - Jums pienākas pretimnākšana 10 % - Piena SPA rituāliem
*Piedāvājuma cenā iekļautas vakariņas € 35.00 vērtībā no „Rožu krodziņa” ēdienkartes.
Dzīves īpašajiem mirkļiem nakšņošanai piedāvājam barona fon Medema luksusa numuriņu, ko iespējams rezervēt
par papildus samaksu piesakoties atpūtas piedāvājumam.
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