Apie „Harmony Park“:
5* viešbutyje yra 26 kambariai, kuriuose vienu metu gali apsistoti 56
svečiai (yra galimybė pristatyti papildomas lovas pagal klientų poreikį).
Viešbutyje įrengtos 3 konferencijų salės, talpinančios iki 200 žmonių.
Ant viešbučio stogo įrengta lauko terasa talpina iki 300 svečių.
Viešbutyje veikia restoranas „Simboly“, kuris komfortabiliai aptarnauja iki
100 svečių.
Viešbutyje įsikūręs modernus SPA centras, pramoginis baseinas su
kaskadomis, masažinėmis įlankomis bei povandeniniais geizeriais, 25 m
ilgio plaukimo baseinas, šaltojo vandens baseinas, sūkurinė vonia, pirtys,
įrengta turkiško hamamo erdvė.
Komplekse įrengtos 4 erdvės uždaroms šventėms: „Perlo“ pobūvių salė
viešbutyje, talpinanti iki 120 svečių; „Ametisto“ pobūvių salė viešbutyje,
talpinanti iki 40 svečių; „Erdvių“ pobūvių salė viloje, talpinanti iki 120
svečių; „Išminties“ pobūvių salė viloje, talpinanti iki 50 svečių.
Komplekse yra 22 eko vilos. Vienu metu vilose gali apsistoti iki 150 svečių
(yra galimybė pristatyti papildomas lovas pagal klientų poreikį). Komplekse
yra sezoninė renginių erdvė „Sinergija“, kurioje telpa iki 1000 svečių.
Komplekso pasididžiavimas - modernus žirgynas.

Nuotrauka: „MG Media“.

Nuotrauka: „MG Media“.

Prezidentiniai apartamentai
„Harmony Park“ prezidentiniai apartamentai tviska karališka
prabanga. Būtent dėl to jie dažnai pasirenkami organizuojant
jaunavedžių vestuvines fotosesijas. Didelis, išskirtinio dizaino
miegamasis subtiliai suderintas su atskira poilsio erdve.
Apartamentai užburia nuostabia atmosfera, kurioje atpalaiduosite
kūną ir protą, lepinsitės maloniomis atokvėpio akimirkomis.
Iš apartamentų svetainės galite patekti į įspūdingo dydžio
viešbučio terasą, kuri idealiai tinka mėgautis saulės voniomis ir
gurmaniškais pusryčiais, gerėtis gamta bei kvėpuoti tyru oru.
Išskirtinis erdvių puošnumas neleis suabejoti, jog jaunavedžių
poilsiui pasirinkote tai, kas - geriausia.

Nuotrauka: „ANphotography“.

Nuotrauka: „Mild‘a Photography“ .
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Erdvės vestuvių ceremonijai ir šventei

Pobūvių salė „Ametistas“

„Harmony Park“ komplekse galima rengti ne tik šventinę puotą, bet
ir santuokos ceremoniją bei fotosesiją. Tai ne tik šimtamečių miškų
ir
vinguriuojančių
vandens
telkinių
didybė,
prabanga
spinduliuojančios erdvės, bet ir jaukios, kelias dešimtis svečių
talpinančios nuošalios vilos. Ant įspūdingo kalno stovinti skulptūra
„Saulės vaikai“ ir nepakartojamas miškų peizažas – vieta, kur jaunieji
ir jų tėvai įžiebia bei perduoda šeimos židinį, o ieškantys išskirtinių
vietų fotosesijai, ją surengti gali moderniame žirgyne su įstabaus
grožio žirgais.

Viešbutyje esančioje 40 vietų salėje „Ametistas“ rengiami nedideli
vestuvių pobūviai. Rafinuotu dekoru pasižyminti erdvė užburia
savo jaukumu bei privatumu. Santūria elegancija dvelkiančios salės
puošmena yra iš Brazilijos atvežti, vieni didžiausių Europoje,
aukščiausios kokybės ametisto akmenys. Šie sodrios violetinės
spalvos ametistai ne tik suteikia interjerui išskirtinumo, bet ir turi
raminantį poveikį emocinei atmosferai.

Viešbučio bibliotekos erdvė vestuvių ceremonijai

Nuotrauka: „Vaiva Norvilaitė Photography“ .

Pobūvių salė „Perlas“
Antrajame „Harmony Park“ viešbučio aukšte įkurta subtiliu
prašmatnumu tviskanti „Perlo“ pobūvių salė. Dėl išplanavimo ir
interjero ypatybių, ši salė idealiai tinka vestuvėms, didelėms
asmeninėms šventėms ir kitoms iškilmėms iki 120 dalyvių. Jūsų
svečius pakerės išskirtinė „Perlo“ salės prabanga – grindys išklotos
natūraliu marmuru, o lubos papuoštos „Swarovski“ kristalų
sietynais. Norintiems šią erdvę praplėsti, siūlome ją sujungti su
šalia esančia, konferencijoms skirta „Akvamarino“ sale, kurioje
galima įrengti sceną bei šokių aikštelę.

Nuotrauka: „Linas Dambrauskas Photography“.

Restoranas „Simboly“
Erdviame ir elegantiškame restorane „Simboly“ komfortabiliai
aptarnaujama iki 100 svečių, o prireikus patalpą galime dar
padidinti. Restorane gerbiamos ne tik kulinarijos tradicijos, bet ir
skatinamas originalumas bei inovatyvumas. Virtuvės meistrai
išpildys net didžiausio gurmano svajones. Nepriekaištingai savo
darbą išmanantis restorano šefas, moderniai interpretuodamas
tradicinę lietuvišką virtuvę, su kiekvienu patiekalu kviečia į naujų
skonių ir pojūčių kupiną kelionę.

Nuotrauka: „MG Media“ .
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Restorano „Simboly“ lauko terasa

Nuotrauka: „Tomas&Lukas”.
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Lauko terasa ant viešbučio stogo

Nuotrauka: „FotoPasaka.lt“.

„In“ ir „ Jang“ aikštė

Nuotrauka: „Tomas&Lukas” .

Vilos

Vieta fotosesijoms - žirgynas
Nuotraukos, kuriose įamžintas žmogus ir žirgas, spinduliuoja
ramybe ir harmonija. Kiekviena užfiksuota akimirka tarp žmogaus ir
žirgo yra jautri ir magiška. Pasinaudokite išskirtine galimybe vienos
gražiausių dienų gyvenime akimirkas įamžinti „Harmony Park“
žirgyne.

Vila „Erdvės“ išsiskiria įspūdingo dydžio, iki
120 svečių talpinančia renginių bei poilsio
erdve su židiniu ir baru. Šios vilos
pirmajame aukšte yra šiuolaikiška, erdvi bei
šviesi salė, kurioje sumontuota aukštos
kokybės garso sistema.

„Išminties“ vila yra atokesnėje komplekso
vietoje su nuostabiu vaizdu į mišką. Kuklaus,
bet elegantiško dizaino salė yra apstatyta
puošniais baldais. Erdvė talpina iki 50 svečių,
todėl puikiai tinka didesnėms šeimos
šventėms ar vestuvėms.

„Romovės“ vila idealiai tinka vertinantiems
natūralios gamtos grožį. Jaunų pušaičių ir
brandžių
beržų
apsuptyje
gali
būti
organizuojamos įvairios šeimos šventės iki 30
asmenų. Norintys šventę perkelti į gamtą, tai
galės padaryti erdvioje, net 45 kv.m. dydžio
lauko pavėsinėje.

Nuotrauka: „[SP] Fotografija“ .

