
 

 

Aastavahetuspidu “FIESTA LATINA” 

 31.detsember 2017  Nelijärve Puhkekeskuses 

Õhtujuht Kalmer Kuudeberg 

Ansambel Pasadena koos Toomas Kralliga 

     kell 17.00 õues lõkke süütamine 

 lastele tuleb külla jõuluvana 
 kuum tee ja soojad pirukad 

     kell 20.00 aastavahetuspeo avamine suures peosaalis 

 tervitusjook 
 rikkalik soe ja külm bufee õhtusöök 
 tantsud elava muusika saatel 
 meeleolukad seltskonnamängud 
 lastele mängutuba ning haldjaneiu 
 avatud baar (joogid lisatasu eest) 
 riietus: pidulikult, säravalt ja satsiliselt Ladina-Ameerika stiilis 

      kell 00.00 uue aasta tervitamine !   

 ilutulestik järve kaldalt 
 õnnetina valamine 
 kohvi ja magusalaud 
 DjKalmer aka. Bobo disco varajaste hommikutundideni 

 



 

      Majutus ja hommikusöök 1 öö: 

 majutus algusega 31.12.2017 kell 12.00 kuni 01.01.2018 kell 15.00-ni ( 2-3 kohalised 
toad, 4-5 kohalised puhkemajad ) 

 hiline hommikusöök kella 9.00-11.00 bufee lauas 

     Varajase tellija hind kuni 30.11.2017.a.: 

 Aastavahetuse paketi hind 1-le täiskasvanule 96 € 
 Aastavahetuse paketi hind lapsele vanuses 6-14.a. 52 € 
 Aastavahetuse paketi hind lapsele vanuses 15-18.a. 72 € 
 Lapsed, kes oma voodikohta ei vaja (kuni 5.eluaastani k.a) tasuta 
 Aastavahetuse paketi hind majutusega Pääsu Villa II korruse tubades  121 € 

(Õunaõis, Kirsiõis, Sirel ja Sinilill) 
 Aastavahetuse paketi hind majutusega Pääsu Villa II korruse tubades  131 €  

(Okasroos, Roniroos ja  Kibuvits) 
 Aastavahetuse paketi hind majutusega Pääsu Villa III korruse tubades 141 € 

(Pääsupesa, Luigepesa, Rongapesa) 

     Hinnad alates 1.12.2017.a.: 

 Aastavahetuse paketi hind 1-le täiskasvanule 106 € 
 Aastavahetuse paketi hind lapsele vanuses 6-14.a. 62 € 
 Aastavahetuse paketi hind lapsele vanuses 15-18.a. 82 € 
 Lapsed, kes oma voodikohta ei vaja (kuni 5.eluaastani k.a) tasuta 
 Aastavahetuse paketi hind majutusega Pääsu Villa II korruse tubades  131 € 

(Õunaõis, Kirsiõis, Sirel ja Sinilill) 
 Aastavahetuse paketi hind majutusega Pääsu Villa II korruse tubades  141 €  

(Okasroos, Roniroos ja  Kibuvits) 
 Aastavahetuse paketi hind majutusega Pääsu Villa III korruse tubades 151 € 

(Pääsupesa, Luigepesa, Rongapesa) 

Broneeringud jõustuvad 100 % ettemaksu laekumisel maksetähtajaga 12.11.2017. 

Tasutud broneeringute tühistamisel raha tagasi ei maksta. 

Info ja broneerimine: 

 Tel. 6304 350 müügiosakond tööpäevadel 9.00-17.00    myyk@nelijarve.ee 
 Tel. 6055 940 administraator  24h    info@nelijarve.ee 

 



 

 

     Majutus, söögid ja aktiivne tegevus 2 ööd: 

 majutus 2 ööd 30.12.2017 - 01.01.2018  või  31.12.2017 - 02.01.2018 
 check-in kell 12.00 ja check-out kell 15.00 
 2-3 kohalised toad või 4-5 kohalised puhkemajad  
 hiline hommikusöök kella 9.00-11.00 bufee lauas 
 31.12 või 01.01 lõunasöök kell 13.00 ( praad ja jook ) 
 soodsatel ilmastikuoludel suusa- või uisulaenutus 2 h 

     Varajase tellija hind 2-ööd kuni 30.11.2017.a.:  

 Aastavahetuse paketi hind 1-le täiskasvanule 2 ööd 123 € 
 Aastavahetuse paketi hind lapsele vanuses 6-14.a. 2 ööd 69 € 
 Aastavahetuse paketi hind lapsele vanuses 15-18.a. 89 € 
 Lapsed, kes oma voodikohta ei vaja (kuni 5.eluaastani k.a) tasuta 
 Aastavahetuse paketi hind majutusega Pääsu Villa II korruse tubades 2 ööd  148 € 

(Õunaõis, Kirsiõis, Sirel ja Sinilill) 
 Aastavahetuse paketi hind majutusega Pääsu Villa II korruse tubades 2 ööd 158 €  

(Okasroos, Roniroos ja  Kibuvits) 
 Aastavahetuse paketi hind majutusega Pääsu Villa III korruse tubades 2 ööd 168 € 

(Pääsupesa, Luigepesa, Rongapesa) 

     Hinnad 2-ööd  alates 1.12.2017.a.: 

 Aastavahetuse paketi hind 1-le täiskasvanule 2 ööd 133 € 
 Aastavahetuse paketi hind lapsele vanuses 6-14.a. 2 ööd 79 € 
 Aastavahetuse paketi hind lapsele vanuses 15-18.a. 99 € 
 Lapsed, kes oma voodikohta ei vaja (kuni 5.eluaastani k.a) tasuta 
 Aastavahetuse paketi hind majutusega Pääsu Villa II korruse tubades 2 ööd 158 € 

(Õunaõis, Kirsiõis, Sirel ja Sinilill) 
 Aastavahetuse paketi hind majutusega Pääsu Villa II korruse tubades 2 ööd 168 €  

(Okasroos, Roniroos ja  Kibuvits) 
 Aastavahetuse paketi hind majutusega Pääsu Villa III korruse tubades 2 ööd 178 € 

(Pääsupesa, Luigepesa, Rongapesa) 

Broneeringud jõustuvad 100 % ettemaksu laekumisel maksetähtajaga 12.11.2017. 

Tasutud broneeringute tühistamisel raha tagasi ei maksta. 

Info ja broneerimine: 

 Tel. 6304 350 müügiosakond tööpäevadel 9.00-
17.00    myyk@nelijarve.ee 

 Tel. 6055 940 administraator  24h    info@nelijarve.ee 

 Ootame Sind ja Sinu seltskonda! 


