
 

 
        
SPIK majutuspakett 5 ööd (P-R) 
 
Hotelli sisseregistreerimine alates 15.00 
Majutus 5 ööd kõigi mugavustega kahekohalises toas (üks koht toas) 
Buffet hommikusöök igal hommikul 
Piiramatu sauna, basseini ja jõusaali kasutus kogu lahtiolekuaja 
Tasuta parkimisvõimalus ja WiFi  
Hotelli sisseregistreerimine alates kell 16.00 
Hotellist välja registreerimine 12.00 
 
HIND: 119,85 €/ in. (üks koht kahekohalises toas)  
 
Üksinda toas viibimisel lisatasu:  
  15€ öö eest, 5 ööd kokku 75€ 
 
 
Ravipaketid: 
 
Taastusravipakett 1 
5 raviprotseduuri (alltoodud valikust) 
5 lõunasööki ( kohe broneerimisel ette teavitades võimalik vahetada ka õhtusöögiks!) 
Sauna, basseini, jõusaali piiramatu kasutus 
 
HIND: 80€  
 
Taastusravipakett 2 
9 raviprotseduuri (alltoodud valikust) 
Arsti või vanemõe vastuvõtt- konsultatsioon 
Sauna, basseini, jõusaali piiramatu kasutus 
 
HIND: 80€  
 
Päeva Spaa (1 ravipäev) sisaldab: 
2 raviprotseduuri (raviteenuste valikust) 
Hind 16€  
koos sauna ja basseini/ veekeskuse, jõusaali kasutusega 20€ ( soovitada neile kes ei ööbi) 
 
Raviteenuste valik: 

• Charcot’ dušš 10-15 min 
• Heliravi füsioakustilises toolis 20 min 
• Klassikaline massaaž 20 min 
• Parafiin-osokeriitravi kuni 2 plaati 20 min 
• Relaksatsioonikamber 20-45 min 
• Soolakamber 30 min 
• Veealune duššmassaaž 15 min 



 

• Massaaživoodi VelusJet 20 min 
• Vesimassaaživann Atlantis 20 min 
• Soojendavad-  niisutavad parafiinikindad 20 min 
• Soojendavad- niisutavad parafiinisokid 20 min 

 
Neist vaid arsti/ vanemõe soovitusel: 
• EKG 5-15 min 
• Virgutusvalgus (SAD valgusravi) 20 min 
• Keerisvann jalgadele 15 min 
• Lokaalne külmaravi 5-20 min 
• Mudaravi üldvannina 15 min 
• UVB – valgusravi 1-4 min 
• Pressoteraapia püksid või varrukad 30 min 
• Erinevad aparaatse füsiaatria protseduurid (elektri-, magnet-, ultraheliravi) 2-20 min 
  
 
Kuurortravipakett (P-R) 
Hotelli sisseregistreerimine alates 15.00 
Majutus 5 ööd kõigi mugavustega kahekohalises toas (üks koht toas) 
Buffet hommikusöögid kell 7.00-10.00 
Buffet õhtusöögid kell 17.00-20.00 
Arsti või vanemõe vastuvõtt 
9 terviseprotseduuri 
Piiramatu sauna, basseini ja jõusaali kasutus kogu lahtiolekuaja 
Tasuta parkimisvõimalus  
WiFi levi 
Hotellist välja registreerimine 12.00 
 
HIND:  
199€/ in. kuni 30.03.2019 ja 01.11-15.12.2019  
249€/ in 01.04.2018- 21.06.2019 ja 01.09.2019-31.10.2019 
 
Kõik käesolevas pakkumises toodud hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu. 
 
 
 
 
 
Palume soovitud pakett alati eelbroneerida tel 452 2116 või e-maili teel 
monika.riks@saaremaaspahotels.eu. 
 
Paketi tühistamisest palume meid teavitada vähemalt 24h ette 
info@saaremaaspahotels.eu 
 


