
MĪLESTĪBAS MIRKĻIEM RADĪTA KĀZU VIETA



KONTAKTPERSONA

+371 26445079
weddings@semarahhotels.com

RESTORĀNS SNOB
izsmalcināta restorāna Dining zāle kāzu svinībām vai 
saderināšanās vakariņām. 

  līdz  26 personām

AVE SOL
romantiska kāzu svinību telpa ar stikla jumtu un izeju 
uz viesnīcas iekšpagalmu.   

  līdz  60 personām

COURTYARD
elegants viesnīcas iekšpagalms kāzu ceremonijai vai 
kāzu svinībām. 

  līdz  50 personām

EPIC
bohēmisku noskaņu svinību norises vieta ar skatu uz 
viesnīcas iekšpagalmu. 

  līdz  50 personām

GRAND POET HOTEL  
ir pirmā dizaina pieczvaigžņu viesnīca Rīgā. Īpaši Grand Poet radīts līdz 
šim nebijis dizaina koncepta apzīmējums – diplohēmija –, kas viesnīcu 
padara unikālu visā pasaulē.  



KONTAKTPERSONA

+371 26445079
weddings@semarahhotels.com

IZSMALCINĀTAS KĀZAS 
PAŠĀ RĪGAS SIRDĪ
Organizējot kāzu svinības viesnīcā Grand Poet,   

DĀVANĀ  JAUNLAULĀTAJIEM  
vienas nakts izmitināšana* kāzu dienā**
un 
pasākuma telpas īre līdz plkst. 23:00

Piedāvājums spēkā līdz 30.12.2021.
* Gardēžu brokastis, vēlais izbraukums līdz plkst. 14:00 (pēc pieejamības).
** Ja kāzu banketa vērtībā ir ne mazāka par 2000€
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TIKAI MEITENES
Izvēlieties vecmeitu ballītes ceļojuma galamērķi dizaina viesnīcā  
Grand Poet! Īpašs laiks tikai meitenēm pirms lielā notikuma relaksējoties 
un sapņojot par tuvojošos notikumu un tā burvīgo turpinājumu. Skaistu 
domu un vēlmju rašanās vieta.

Piedāvājums spēkā līdz 30.12.2021.

IZMITINĀŠANA DIVOS STANDARD 
KLASES NUMUROS 
viena nakts

NEIEROBEŽOTS HEDONIC WELLNESS 
CENTRA APMEKLĒJUMS 

RESTORĀNA SNOB ZONAS PRIVATE 
CLUB REZERVĀCIJA 
un Prosecco ar augļiem

KOKTEILIS 
no bāra SNOB 

GARDĒŽU BROKASTIS 

IZBRAUKUMS LĪDZ PLKST. 14:00 
(pēc pieejamības)

sākot no 281 € / 4 personas 

NEIEROBEŽOTS HEDONIC 
WELLNESS CENTRA APMEKLĒJUMS

RESTORĀNA SNOB ZONAS PRIVATE 
CLUB REZERVĀCIJA 
un Prosecco ar augļiem

KOKTEILIS 
no bāra SNOB 

sākot no 168 € / 4 personas 
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MIRKLIS PIRMS
Mazliet pieklusināts un īpašs mirklis pirms… Tajā virmo mīlestība, 
dzīvesprieks un viegla satraukuma vibrācijas. Pamostieties bohēmisku 
noskaņu apveltītā kāzu dienā un pavadiet šīs skaistās stundas pirms… 
smalkā dizaina viesnīcā.

NAKTS GRAND SUITE NUMURĀ, 
2 personām

NEIEROBEŽOTS HEDONIC 
WELLNESS CENTRA APMEKLĒJUMS

HEDONIC SPA PROCEDŪRA 
LĪGAVAI 
Moss Face & Body Wellness, 90 min

ROMANTISKĀS
GARDĒŽU BROKASTIS 
numurā

IZBRAUKUMS LĪDZ PLKST. 14:00 
pēc pieejamības                                                                                           

NAKTS JUNIOR SUITE NUMURĀ, 
2 personām

NEIEROBEŽOTS HEDONIC 
WELLNESS CENTRA APMEKLĒJUMS

HEDONIC SPA PROCEDŪRA 
LĪGAVAI 
Moss Face & Body Wellness, 90 min

ROMANTISKĀS 
GARDĒŽU BROKASTIS 
numurā

IZBRAUKUMS LĪDZ PLKST. 14:00 
pēc pieejamības                                                                                           

sākot no 351 € / 1 nakts sākot no 271 € / 1 nakts

Piedāvājums spēkā līdz 30.12.2021.
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TOPOŠIE
Noslēpumains un mīlestībā tīts kopā pavadītais pirms kāzu laiks.   
Romantiskā gaisotne, nesteidzīgā izsmalcinātās viesnīcas vide un  
relaksējošās procedūras sniedz burvības mirkli abiem. 

NAKTS JUNIOR SUITE NUMURĀ 
2 personām

DZIRKSTOŠAIS VĪNS UN AUGĻI NUMURĀ

NEIEROBEŽOTS HEDONIC WELLNESS CENTRA 
APMEKLĒJUMS 
un kokteilis no bāra SNOB

ROMANTISKĀS GARDĒŽU BROKASTIS NUMURĀ 

IZBRAUKUMS LĪDZ PLKST. 14:00 
(pēc pieejamības).     

sākot no 262 € / 1 nakts

Piedāvājums spēkā līdz 30.12.2021.



KĀZU TORTES

‘VIVALDI’                                                       
tā ir interpretācija amerikāņu klasiskajai tortei, kas pārliecinoši 
notur savu vietu pēdējo desmitgažu izcilāko saldo ēdienu 
topā.

‘VERDI’                                                        
tās pamatā ir braunijs, kas pagatavots, izmantojot tumšā alus 
šķirnes. Maigajai siera kūkas masai mēs pievienojām piena un 
tumšo šokolādi, kā arī upenes, kas lieliski sader ar šokolādi. 

‘DEBUSSY’ 
viens no iecienītākajiem vairāku paaudžu kārumiem – medus 
torte “Debussy” – pavisam netradicionālā sniegumā. Šoreiz 
“medus kūka” ir papildināta ar medū un citrona sulā mērcētām 
aprikozēm, ierasto krēmu lieliski aizstāj krējuma uzpūtenis, 
savukārt popkorna un ogu dekorējums piešķir košumu un 
mūsdienīgo veidolu.    

‘CHOPIN’                                                      
sulīgs un gaisīgs ābolu biskvīts, kas ideāli sader ar 
karamelizētiem āboliem, riekstiem un graudaugiem. Šī 
deserta garšas harmoniju papildina apelsīna un kanēļa notis, 
kā arī maigs Bavarois muss ar vaniļas aromātu.  

‘WAGNER’                                                        
ar piesātinātu un vienlaikus maigu garšu iekaros jūsu sirdi 
uz mūžu. Gaisīgs baltās šokolādes krēms ar apelsīna garšas 
pieskārienu lieliski saskan ar tikko samanāmu tumšās 
šokolādes rūgtumu. 
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DEKORĀCIJAS
Līgavas pušķis un līgavaiņa piespraude  no 95 €

Ceremonijas vietas dekori    no 275 €

Automašīnas dekors     no 60 €

Jaunlaulāto galds     no 150 €

Viesu galda dekori (5 galdi)    no 275 €

Jaunlaulāto numuriņa dekorēšana    no 50 €

Foto vieta      no 140 €

Konsultācijas kāzu projekta ietvaros   no 30 €/h

Dekoru uzstādīšana     no 370 €

Dekoru demontāža     no 240 €

Materiālu sagāde un sagatavošana   no 100 €

Projektēšana      no 100 €

Cenas norādītas ar PVN. Cenu piedāvājums 30 personām.



www.semarahhotels.com


