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Viešbutis
4* viešbutis “Royal SPA Residence” įsikūręs nuostabioje Birštono kurorto vietoje - pačioje Nemuno kilpų regioninio parko
širdyje. Unikali bioenergetinė vieta, pušimis alsuojantis oras sukuria žodžiais nenusakomą ramybę, kuri leidžia kiekvienam
atitrūkti nuo kasdienio šurmulio. Čia rasite viską, tylą – kurią papildo miško ošimas, gamtos grožį – kuris čia mažai paliestas
žmonių rankų ir ypatingą atmosferą – kurią sukuria Nemuno upės vingiai ir tyras oras.
Jaukus restoranas ir baras, SPA centras, baseino, sūkurinių vonių ir pirčių kompleksas, laisvalaikio erdvė - biliardas, stalo tenisas,
puikiai įrengta kino salė, žiemos sodas, bei modernus konferencijų centras.
Natūralus gręžinio mineralinis vanduo, skanus ir subalansuotas maistas, gyvenimas erdviuose viešbučio kambariuose
garantuoja puikų poilsį, jėgų ir sveikatos atgavimą, kūno ir sielos harmoniją, pilnatvės pojūtį ir visa tai – po vienu stogu tobulame
gamtos prieglobstyje.
Royal SPA Residence galėsite ne tik pasimėgauti įprastomis sveikatinimo procedūromis, bet ir sužinoti apie unikalią
Sebastiano Kneippo sveikatos filosofiją, išmėginti itin veiksmingą jo gydymo metodiką, išmokti organizmo grūdinimo pagrindų,
sustiprinti emocinę ir dvasinę būseną, pamedituoti, pasimėgauti šviesos bei kvapų terapija, sustiprinti vidinę harmoniją.

Kambariai
Viešbutyje įrengta 150 kambarių. Visi kambariai yra itin erdvūs, jaukiai ir funkcionaliai įrengti, juose patogu apsistoti tiek
norintiems pailsėti vieną dieną, tiek ir ilgesnį laiko tarpą, praleisti romantišką savaitgalį ar tiesiog pabūti su šeima. Tėveliai su
vaikučiais visada yra laukiami. Jiems yra skirti du vaikų kambariai, SPA centre esantis baseinas visada pasiruošęs priimti vaikus,
o pušyno aikštelėje, vaikų laukia smagi žaidimų aikštelė ir supynės.

Restoranas
Keturių žvaigždučių viešbučio Royal SPA Residence restorano elegantiškas interjeras ir pro panoraminius langus
atsiveriantys vaizdai į Sebastiano Kneippo sodą, kviečia pajusti harmoniją tarp gero maisto, jaukios aplinkos ir gamtos.

Sveikatinimas pagal S.Kneipp'ą
S.Kneipp’o filosofija – unikalus sveikatos gerinimas, kurį sukūrė ir ištobulino vokiečių dvasininkas Sebastianas Kneipp‘as
gyvenęs XIX amžiuje.
Viskas kas yra gamtoje, gali būti panaudota žmogaus sveikatos labui. Pagal S.Knepp‘o filosofiją „Gamtos galia“ grindžiama
5-iais elementais:
Vanduo, Judėjimas, Mityba, Vaistažolės, Harmonija.
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