Baltais Vakars
Silene Resort & SPA
Nereāla pasākuma atmosfēra, maiga,
noslēpumaina un izsmalcināta. Galvenais
kūrorta koncertlaukums uz vienu vakaru
pārtaps elegantā viesu hallē ar uzklātiem
vakariņu galdiem svaigā gaisā.
Galvenais šī vakara akcents, protams, ir
BALTAIS, arī viesu ģērbšanās stils.

Pasākuma ideja ir ļoti vienkārša un saprotama.
Tā ir draudzīga tikšanās, atpūta svaigā gaisā un
skaistā vietā.

Galvenais ir Jūsu labs garastāvoklis un draugu
kompānija, ar kuriem Jūs vēlētos satikties pie
vakariņu galda un labi pavadīt laiku.
Viesiem ir jāizpilda tikai viens nosacījums Jūsu apģērbam ir jābūt pilnīgi BALTAM!

Tiek uzsākta galdiņu pārdošana uz
Balto vakaru Silenē 2022.gada 23.jūlijā

Galdiņa rezervācijas cenā ietilpst:
Uzkodas visa vakara gaitā un Welcome drink
Saldais pārsteigums
Grilšovs
Izklaides programma - dāžadi mākslinieki,
patīkami pārsteigumi un šovs
Dažādas meistarklases
Bērnu klubs - izklaides iespējas bērniem līdz
12.gadu vecumam
Vakara vadītājs Valdis Melderis

Detalizēta informācija par pasākuma programmu un
par to, kādi pakalpojumi ir iekļauti biļetes cenā, tiks
publicēta pakāpeniski, sekojiet mūsu jaunumiem!

Galda izvietojuma plāns

Sakarā ar šī brīža epidemioloģiskajiem
noteikumiem uz pasākumu tiek piedāvāts
veikt vesela galdiņa rezervāciju, nevis
atsevišķu sēdvietu iegādi.
Ir pieejami sekojoši galdiņi:
2-vietīgi, 6-vietīgi un 12-vietīgi.

Izvēloties galdiņu, jūs rezervējat maksimālo
vietu skaitu pie galdiņa. Papildus var
iegādāties bērnu (līdz 11 gadiem ieskaitot)
biļeti, kuriem nodrošināsim papildus
sēdvietas. Sākot no 12 gadu vecuma ir
pilnvērtīga vieta pie galdiņa.

Galda rezervācijas cenas

Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieejas maksa 30 EUR, ja tā ir papildus vieta pie
galdiņa. Vakara gaitā bērniem tiks nodrošināta izklaide Silenes Bērnu klubā.

Rezervāciju pie galdiņa var veikt zvanot pa tālruni 28692048
vai nosūtot WhatsApp ziņu vai pa e-pastu
marketings@silene.lv
Veicot rezervāciju, lūdzu norādīt:
Izvēlēto galdiņa numuru
Pamatinformāciju rēķina izrakstīsanai - Vārds, Uzvārds/Uzņēmums,
tālruņa nr., bankas konts
Ja nepieciešamas papildus bērnu vietas
Ja nepieciešama naktsmītne, lūdzu norādīt viesu skaitu un vēlamo
nāktsmītni. Piedāvājumu var apskatīties www.silene.lv
Pēc apstiprinājuma saņemšanas un rezervācijas veikšanas, Jums būs nosūtīts rēķins,
kā arī anketa, kur vajadzēs norādīt Vārdu, Uzvārdu katram viesim,
kā arī Jūs varēsiet izvēlēties papildus pakalpojumus un pieteikt viesu transfēru
Daugavpils-Silene-Daugavpils.
Balto vakaru 2022 varēs apmeklēt, atbilstoši epidemioloģiskajiem noteikumiem
pasākuma norises brīdi.
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Galvenais Baltā vakara akcents –
Dress Code - tikai un vienīgi BALTS!
Papildus informācija zvanot pa tālruni 28692048 vai nosūtot
WhatsApp ziņu vai pa e-pastu marketings@silene.lv
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