
Ziemassvētku
pasākumu ceļvedis



Gatavosim kopā!
Lielisks pasākums komandas saliedēšanai un jautram vakaram 

– meistarklase ar šefpavāru Ēriku Aleksejevu!
Izvēlieties valsti par kuras virtuves tradīcijām vēlētos noskaidrot 

vairāk un iepazīstiet kolēģus, gatavojot kopā gardu maltīti!

Itālija – Francija – Latvija - 
Baltijas reģions – Vidusjūras reģions 

Cena:  40,00 EUR / 1 personai 

Iekļauts:
3 ēdienu pagatavošana un baudīšana, kompliments no 

šefpavāra, glāze vīna, kafija, tēja, ūdens 

Dāvanā – sagaidīšanas dzēriens no izvēlētās 
meistarklases valsts!

Pasākuma ilgums: ~ 3 stundas 
Personu skaits: no 8 – 30 personām 

Norises vieta: restorāns “KURSHI Terase”



Elegantas 
Ziemassvētku 

vakariņas
Īpaša Ziemassvētku ēdienkarte, kura radīs svētku 

noskaņu ik vienam!

Cena:  25,00 EUR / 1 personai 

Iekļauts:
3 ēdienu ēdienkarte
Kafija, tēja, ūdens

Dāvanā- Sagaidīšanas dzēriens – karstvīns! 
Baudiet to Lobby bārā vai viesnīcas pagalmā un 

restorāna terasē!

Personu skaits: no 8 – 40 personām 
Norises vieta: restorāns “KURSHI Terase”

Papildiniet pasākumu ar sveču liešanas meistarklasi
vai kādu citu aktivitāti!



Svētku bankets
“KURSHI Terase” – burvīga vieta svinībām, mājīgā gaisotnē, 

ar privātu terasīti un svētku noskaņu aiz loga!

Cena: no 30,00 EUR / 1 personai 

Iekļauts:
Aukstās uzkodas, Otrais ēdiens, deserts,

kafija, tēja, ūdens
Dāvanā- Sagaidīšanas dzēriens – dzirkstošais vīns!

Personu skaits: no 20 – 40 personām 
Norises vieta: restorāns “KURSHI Terase”

Rezervējot telpu banketam, īres maksa
līdz plkst. 23:00 ir iekļauta cenā!



SPA atpūta 
KURSHI SPA

Kādēļ gan nē? 
Dodieties uz SPA, relaksējaties pirtiņās, baudiet masāžas un 

citas procedūras! KURSHI SPA – būs lieliska vieta, kur 
organizēt atpūtu nelielam kolektīvam.

Cena:  33,00 EUR / 1 personai

SPA programma  
• Izsildīšanās turku pirtī un saunā
• Muguras masāža 30 min.
• Atpūta pie tējas 

Pasākuma ilgums: Līdz 3 stundām (atk.no personu skaita)
Personu skaits: Līdz 12 personām  

Dāvanā– katram apmeklētājam KURSHI Ecco skrubis 
(pašapkalpošanās procedūra) 

Papildus piedāvājam
Pasūtīt uzkodas no restorāna KURSHI Terase vai pēc 

SPA doties uz vakariņām restorānā.



Viesu
izmitināšana

Pagariniet atpūtu, rezervējot kādu no 
KURSHI HOTEL numuriem!

Īpaša cena pasākumu viesiem 

Cena:  60,00 EUR / divvietīgs numurs 

Iekļauts:
Brokastis, WiFi un autostāvvieta



Dāvanu kartes - 
atpūtai

KURSHI piedāvā iegādāties Dāvanu kartes – 
SPA piedāvājumiem un rituāliem, maltītei restorānā un 

citiem viesnīcas pakalpojumiem!

Ieprieciniet savus kolēģus, klientus un mīļotos ar 
lielisku atpūtu KURSHI HOTEL & SPA!

Viņi to novērtēs!

KURSHI HOTEL & SPA kontakti: 
 Tālr. +371 67878900; liva.bahta@kurshihotel.lv , 

www.kurshihotel.lv


