
Kam skirtas šis pasiūlymas? Dalyvaujant programoje nebūtinos jokios išankstinės žinios apie jogą ar 
kitas praktikas, visai tai patirsite ir išbandysite čia. Dalyvių amžius suaugusieji, arba suaugusieji su 
paaugliais nuo 16 metų lydint suaugusiam.

Kambariai. Jeigu klientai atvyksta po vieną, ne poroje ar su kitais draugais, tuomet Paslaugos tiekėjas 
turi teisę apgyvendinti žmogų su kitu programos dalyviu viename kambaryje, tai pat kambariu, kuris 
dalinasi dušą ir tualetą kartu su kitu kambarių bloku. Jeigu klientas pagal šį kuponą norėtų privilegijos 
gyventi tik vienas atskirai, šiuo bus taikomi standartiniai poilsio komplekso ir programos mokesčiai, ir 
klientui bus taikoma priemoka pagal standartinius tuo metu galiojančius poilsio komplekso įkainius.

Be alkoholio. „Shanti Resort“ pagal šį kuponą turi teisę atsisakyti aptarnauti klientus arba juos išprašyti 
renginiui prasidėjus, jeigu klientai būtų neblaivūs ar vartotų bet kokius svaigalus, kvaišalus „Shanti 
Resort“ teritorijoje ir už jos ribų, taip pat jeigu būtų nepagarbus elgesys pačiai vietai ir poilsio komplekso
svečiams, kai klientas dalyvauja teikiamoje paslaugoje. Be jokio paaiškinimo „Shanti Resort“ turi teisę 
išprašyti klientą.

Papildomos paslaugos.

Programos metu galimos paslaugos už papildomą mokestį:

NAKVYNĖ MAITINIMAS
• 1 Nakvynė (kai į programą neįskaičiuota) nuo 45 € 65 €/asmeniui
• 1 Pusryčiai arba Vakarienė prie poilsio ar praktikos paketo (veg.) 15 € 20 €/asmeniui
• 1 Pietūs (sriuba, antras, desertas, kava/arbata) prie poilsio ar praktikos paketo (veg.) 20 € 25 €/asmeniui

SPA PASLAUGOS
• „Shant MEISTRO Nugaros masažas“ 30 min. 37 €
• „Shant MEISTRO masažas“ 60 min. 67 €
• „Shant MEISTRO masažas“ 90 min. 87 €
"SHIVA Ritualas"“ Dariaus Kaunecko individualus masažas-terapija 60 min. 125 €
"SHIVA Ritualas"“ Dariaus Kaunecko individualus masažas-terapija 90 min. 165 €

• Priedas prie masažo: Širodara terapija - aliejaus pylimas į „trečią akį“ - galioja kaip priedas prie
masažo 25 min. 37 €
• Priedas prie masažo: Kūno ŠVEITIMAS su pasirinktu šveitikliu 10 €

Svarbu: Šios specialios kainos galioja tik perkant priedus prie paketo, kitu atveju galioja reguliarios 
„Shanti RESORT“ kainyno kainos.

Organizatorius pasilieka teisę koreguoti programą, jos eigą ar laiką, išlaikant pilną paslaugos/ poilsio 
paketo kokybę ir vertę.


