
Jūsu skaistumam un veselībai - labsajūtas

procedūras ķermenim un garam! 
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Meklē visitvalmiera arī: 

Izdevējs:

Valmieras pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa

Foto: no Valmieras  pilsētas pašvaldības

un izdevumā iekļauto uzņēmumu

foto krājumiem
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Valmieras muzeja 

„Garšaugu 

dārziņā”iespējams 

iepazīt dažādus 

ārstniecības

augus un 

garšaugus.

Uzzināsiet arī to,

kā ik dienu iespējams 

papildināt savu uzturu 

ar dabas dāvātiem 

augiem. Tas ir ceļš uz 

veselīgu dzīvesveidu! 

muzejs.valmiera.lv

T. 64223620, 64224770

Savukārt zāļu sievas Zeltītes 

Kavieres zs „Silkalni” 

interesentiem iespēja 

piedalīties ekskursijā ar 

līdzdarbošanos – 

ārstniecības augu 

audzēšana,

sagatavošana

un lietošana.

Piedāvājumā arī

dažādu zāļu tēju 

degustācijas, tēju un

zāļu spilvenu tirdzniecība. 

„Silkalni”, Vaidavas pagasts, 

Kocēnu novads. T.29432176

Gaidīsim Jūs Valmieras pilsētā un

apkārtējos novados, kur aizmirsīsies

Jūsu ikdienas rūpes un tiks palutināts

gan ķermenis,

gan dvēsele! 
Valmieras Tūrisma informācijas centrs

Rīgas iela 10, Valmiera, LV – 4201
Tel. +371 64207177
E-pasts: tic@valmiera.lv
www.visit.valmiera.lv

Pavasara pašie piedāvājumi!



Pavasara īpašie piedāvājumi!Valmierā Tuvākās apkārtnes novados

SPortA rehabilitācijas centrā Valmierā 
ikviens radīs iespēju atgūt vai nostiprināt savu 
veselību. Īpaši izstrādātajās 1,3,5 un 7 dienu 
programmās „Mainies jau šodien” Jūs atklāsiet 
sevi no jauna, attīrīsiet savu prātu no ikdienas 
domu nastas, savu ķermeni no fiziskas pārslodzes 
un toksīniem. 

Rehabilitācijas un veselības centrs „Bimini” 
par savu mērķi uzstādījis rūpes par svarīgāko – Jūsu 
veselību un pašsajūtu! Piedāvājumā: fizioterapija, 
ārstnieciskā masāža, vingrošanas nodarbības, 
trenažieru zāle, kalanētika un strečings. Īpašs 
baudījums ārstnieciskajās pirts procedūrās ar pirtnieku 
un māla terapiju, kas ir senākā dabiskās dziedniecības 
metode.  Veselības centrā varēsiet izbaudīt arī 
autentisku Ķīnas ārstniecisko ķermeņa masāžu,  

Piedāvājumā dažādi pakalpojumi: relaksējošās un ārstnieciskās masāžas, 
Detox SPA procedūras, sulu kūres, Dienas SPA,  piedāvājums „SPA un Teātris”,  
Valmieras minerālūdens programmas, seno latviešu pirts rituāli, zemūdens 
procedūras un ārstnieciskā vingrošana. 
J. Daliņa iela 2, Valmiera T. 27879242, www.voc.lv  

SPA salons Līga palīdzēs īstenot vienkāršu gudrību -  
laikus  un regulāri par sevi parūpēties. Salona devīze - 
„Harmonija ķermenim, garam un dvēselei”. Pozitīvas 
emocijas ir nākotnes aptieka, kas iedarbina endokrīno 
sistēmu. Atjaunojot fizisko, intelektuālo un garīgo 
harmoniju, organisms pats spēj sevi atveseļot. Piedāvājumā 
dabīgas metodes: masāžas, maskas, zāļu tējas, pareiza 
elpošana, skaņu terapija, hidroterapijas procedūra ar 
nakšņošanu un brokastīm viesnīcā „Wolmar”.
Rīgas iela 7, Valmiera  T. 64224942, www.salonsliga.lv     

Vidzemes Rehabilitācijas centrā esiet aicināti 
atgūt, pilnveidot un uzlabot veselību. Centrā 
pieejami medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi 
un veselību uzlabojošas, relaksējošas procedūras. 
Mierā un klusumā tās Jums palīdzēs atbrīvoties no 
liekā ikdienas stresa un atveseļos katru organisma 
šūniņu. Piedāvājumā: ūdensdziedniecības 
procedūras, SPA programmas, rehabilitācija un 

fizioterapija, dažādas masāžas un īpašs procedūru komplekss arī vīriešiem! 
Jumaras iela 195, 1. stāvs, B korpuss, Valmiera T.64202584, 26310234,  
www.vrcentrs.lv

Lauvas sirds klubā iespējams relaksēties dažādās 
SPA procedūrās un nostiprināt savu fizisko 
sagatavotību ar vai bez trenera trenažieru zālē. 
Piedāvājumā:  ķermeņa kopšanas procedūras – 
šokolādes, medus, māla un pat vīna masāžas! Jūsu 
ārējam veidolam un skaistumkopšanai piedāvājumā 
arī kosmetologa, manikīra, friziera un citi 
pakalpojumi.

Taizemes masāžas salonā „Ruen Thai Europe” tiek 
gaidīts ikviens klients, kas vēlas justies aprūpēts un baudīt 
relaksāciju. Salona piedāvājumā: masāžas, figūras 
korekcijas, organisma atveseļošanās procedūras pēc senām 
austrumu medicīnas metodēm. Procedūras veic sertificētas 
speciālistes austrumu medicīnā no Taizemes, pielietojot 
dabīgus preparātus, kas gatavoti no Taizemes subtropu 
augiem. Lilijas iela 3, Valmiera  T.20389072

www.lauvassirdsklubs.lv Tērbatas iela 1, Valmiera T.64222455

punktiem” tiek izdarīts spiediens ar pirkstu galiem. Rīgas iela 45a, Valmiera  
T.27800694, www.rfc-bimini.lv

kuras, laikā uz „dzīvības

Dikļu pilī  sajutīsieties kā laimes lutināti, 
baudot plašo Dabas SPA piedāvājuma 
klāstu! Jūsu labsajūtai: SPA kūres, 
slaiduma kūre, kā arī dažādas procedūras- 
klasiskā un aromterapijas masāža, 
četrrocīgā masāža, pīlings, ietīšanās un 
vannas, kurās izmantoti Kocēnu novada 
zāļu sievas Zeltītes Kavieres zālīšu 
maisījumi. Attālums līdz Valmieras 
centram: 21 km. Dikļu pils, Dikļi, Dikļu 
pagasts, Kocēnu novads.

Brīvdienu mājā „Kužas” pievienojas 
romiešu dzejnieka Ovīdija domām: 
„Skaistums ir Dieva dāvana, bet tā 
uzglabāšana ir cilvēka māksla”. Šeit Jūs 
varēsiet izbaudīt skaistumkopšanas 
procedūras, atpūtu pirtiņā. Piedāvājumā 
arī dažādas masāžas, kosmetologa 
pakalpojumi. Par Jūsu labsajūtu 
parūpēsies speciālisti ar medicīnisko 
izglītību. Attālums līdz Valmieras centram: 
20 km. „Kužas”, Vaidavas pagasts, Kocēnu 
novads.

Lauku mājā „Lantus” atpūta un 
relaksācija garantēta!  Veselīgi lauku 
labumi un zāļu tējas, lauku SPA, kas dos 
iespēju uzlabot savu pašsajūtu un iepazīt 
laimes sajūtu. „Lauku SPA” piedāvājumā: 
veselīga ēdiena baudīšana, dažādas 
masāžas, ietīšanās procedūra ar 
tonizējošām aļģēm, medus un piena 
vannas, pirts ar baseinu, džakuzi un āra
baļļa. Attālums līdz Valmieras centram: 
17 km „Lantus”, Bērzaines pagasts, 
Kocēnu novads.

SPortA rehabilitācijas centrs
Uzrādot šo kuponu, Zemūdens masāža (30 min.) + Detox SPA procedūra  
(30 min.) + organismu attīrošā tēja = 9,00 Ls.
Piedāvājums spēkā līdz 31.05.2013. www.voc.lv 

SPA salons „Līga” 
Atjaunošanās kūre

- Detox SPA kājām, mūzikas terapija, plecu daļas masāža (30 min.)
- SPA veselības kapsula ar minerālsāļu pīlingu un aromterapijas sejas 
  kopšanas procedūra (60 min.)
- Ķermeņa masāža ar aromterapijas eļļu kokteili (60 min.)
- Dāvanā Detox plāksteri pēdām

Kopā (150 min)  30,00 Ls
Piedāvājums spēkā līdz 30.05.2013. www.salonsliga.lv 

Vidzemes Rehabilitācijas centrs
Īpaša optimistiskā „Tiev+ēšana” – kustību un atslodzes uztura programma 
1, 3 un 5 dienām.
Cena sākot no 70,00 Ls. Piedāvājums spēkā līdz 2013. gada beigām. 
www.vrcentrs.lv 

Dikļu pils Daba SPA
PAVASARA CERIŅU SPA KŪRE labvēlīgi iedarbojas uz cilvēka veselību un psihi.

-ceriņu masāža Dikļu pils Dabas SPA salonā (1,5h),
-zāļu tējas baudīšana procedūru noslēgumā,
-nakšņošana divvietīgā pils istabā,
-rīta pastaigas un putnu dziesmas pils apkārtnē,
-brokastis pils Verandā uz saimnieka rēķina.

Cena 2 personām – 100,00 Ls
Uzrādot šo kuponu, piedāvājumam 10 % atlaide.
Piedāvājums  spēkā līdz 31.05.2013. www.diklupils.lv 

Pirts namiņš „Stārķu ligzda” 
Uzrādot šo kuponu, svinības ģimenes vai draugu lokā 120Ls
Piedāvājumā ietilpst pirts, guļvietu un āra kubla izmantošana.
Piedāvājums spēkā līdz 2013. gada beigām. www.pirtsnamins.lv 

Brīvdienu māja „Kužas” 
Pavasara – vasaras sezonā nedēļas nogalēs organismu attīrošās sulu kūres 
nelielām grupām (līdz 5 cilv.) 

-veselīga, organismu attīroša diēta
-ārsta konsultācija
-sertificētu speciālistu masāžas un fizioterapijas nodarbības
-ārstnieciskā pirts

Cena: 135 Ls/pers. Uzrādot šo kuponu, piedāvājumam 10% atlaide. 
Piedāvājums spēkā līdz 2013.gada beigām. www.atputagimenei.lv

 100Ls

T. 26519319
www.laukumaja.lv  

Tālr. 64207480
www.diklupils.lv

Pirts namiņš „Stārķu ligzda” aicina 
Jūs izvēlēties veselību un labu izskatu kā 
dzīves stilu! Fantāzijas un realitāte šeit 
saplūdīs caur šokolādi, medu un 
s a m t a i n a  a u g ļ a  p i e s k ā r i e n u .  
Piedāvājumā: dažādas SPA procedūras, 
spēcinošu pirts slotiņu baudīšana, 
pīlings, alus un medus masāžas, kā arī 
citas relaksācijas iespējas. Attālums līdz 
Valmieras centram: 32 km „Rozītes”, 
Matīšu pagasts, Burtnieku novads.

Tālr. 26619181
 www.pirtsnamins.lv

Tālr. 29472671
www.atputagimenei.lv


