BALTKRIEVIJAS VIESNĪCAS
MINSKA
CROWNE PLAZA, 5*
Novietojums: Crowne Plaza atrodas ērtā vietā pilsētas centrā, netālu no lielākajiem darījumu un
tirdzniecības centriem.
Numuri: 115, no tiem 62 nesmēķētāju.
Numuru kategorijas: 1-vietīgs standarta numurs, 2-vietīgs standarta numurs (Dbl), 2-vietīgs numurs
(Twin), Superior numurs, Club room, Suite (1 gulta), Presidential Suite (divstāvu numurs)
Bērniem: izvietošana jebkurā vecumā.
Ēdināšana: brokastīs "zviedru galds".
Infrastruktūra: fitnesa centrs "Stay fit", SPA "Thalgo", naktsklubs "Next", kazino, veikals, restorāns
"Empire", kafejnīca-bārs "Star", lukss klases restorāns "Dolсe Vita", ķīmiskā tīrītava, veļas mazgātava,
apavu tīrīšana, aviabiļešu rezervācija, automašīnu noma, tūrisma birojs, valūtas maiņa, konsjerža
pakalpojumi, mantu glabātava, bezvadu internets, šveicars, maksas autostāvvieta.
EUROPE, 5*
Novietojums: respektablā 5* viesnīca atrodas Baltkrievijas galvaspilsētas vēsturiskajā un kultūras centrā
– Ļeņina un Internacionālās ielas krustojumā. Tā atjaunota pretižas XIX gadsimta viesnīcas vietā.
Piezīmes: skaistā 7-stāvu ēka ir ātrija tipa, celta jūgendstilā XX gadsimta sākumā. Ātriju ar galerijām un
2 panorāmas liftiem noslēdz gaišs kupols. "Europe" ir vienīgā ātrija tipa viesnīca Baltkrievijā.
Numuri: 67.
Numuru kategorijas: Prezidenta lukss (trīsistabu), Apartament (divvietīgs, divistabu), Lukss (divistabu),
Puslukss (divistabu), Business (vienistabas, divvietīgs), standarta-1 (1 gulta), standarta-2 (2 gultas),
standarta vienvietīgs, savienotais numurs (Junior Suite un vienvietīgs).
Bērniem: izvietošana jebkurā vecumā, līdz 8 g.v.izvietošana vienā numurā ar vecākiem bez papildus
vietas – bez maksas.
Ēdināšana: brokastis "zviedru galds".
Infrastruktūra: restorāns, 5 bāri, naktsklubs, 2 konferenču zāles, biznesa centra biroja pakalpojumi,
fitnesa centrs, slēgtais peldbaseins, sauna, valūtas maiņa, skaistumkopšanas salons, veļas mazgātuve,
ķīmiskā tīrītava, taksometru izsaukšana, automašīnu noma, avio- un dzelzceļa biļešu rezervācija,
apsargājama autostāvvieta.
VICTORIA, 4*
Novietojums: 10 minūšu brauciena attālumā no dzelzceļa stacijas, līdzās izstāžu centram.
Piezīmes: viesnīca "Victoria" ir pirmā Baltkrievijas Republikā, kas apvienota ar biznesa centru un
piedāvā viesiem apvienot biznesa darījumus ar komfortablu atpūtu starptautiska līmeņa viesnīcā.
Numuri: 169 komfortabli numuri, no tiem 116 vienvietīgi (Single, 4 paredzēti cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām ), 45 divvietīgi (Double, Twin), 8 Luxe (divvietīgi, divistabu) un trīsistabu apartamenti.
Infrastruktūra: restorāns ar 134 vietām (nacionālā un Eiropas virtuve), banketu zāle ar 56 vietām,
transformējama konferenču zāle ar 80 vietām, diennakts lobby bārs, apsargājama autostāvvieta, biznesa
centrs ar jaunāko aprīkojumu, sanāksmju telpas un konferenču zāles, trenažieru zāle, masāžas kabinets,
sauna un baseins, vitamīnu bārs, frizētava, manikīrs, pedikīrs, solārijs, kosmetoloģiskais kabinets ar SPA
pakalpojumiem, bagāžas glabātuve, seifs pie administrācijā.
MINSK, 4*
Novietojums: viesnīca atrodas pilsētas centrā, tuvu ievērojamākajām administratīvajām iestādēm,
kultūras un vēstures pieminekļiem.
Piezīmes: netālu atrodas dzelzceļa stacija un autoosta, metro stacija, Krievu dramatiskais teātris, Jana
Kupalas teātris, cirks, Lielā Tēvijas kara muzejs, Mākslas un Etnogrāfiskie muzeji.
Izvietošana: 258 vietas.
Numuri: Single, Twin, Double, Double superior (uzlabots), Luxe (divistabu), Luxe superior (uzlabots),
Apartment "Столица", VIP suite "Президентский".

Bērniem: izvietošana jebkurā vecumā.
Ēdināšana: brokastīs "zviedru galds". Par papildus samaksu – viesnīcas bāri, restorāni, kafejnīcas
(kopējais vietu skaits 600).
Infrastruktūra: pilnībā aprīkota konferenču zāle (50 vietas), semināru telpas, biznesa centrs ar faksu,
kopētāju, datoru, internetu, kurjerpastu), veļas mazgātava, gludinātava, apavu remonts, valūtas maiņa
(24 h), bagāžas glabātuve, apsargājama autostāvvieta, kazino, naktsklubs "City", sauna, tvaika pirts,
džakuzi, trenažieru zāle, salonfrizētava, suvenīru veikaliņš, avīžu kiosks, jaunlaulāto īpaša apkalpošana.
IBB HOTEL, 3*
Novietojums: viesnīca atrodas Minskas mikrorajonā "Юго-запад". Svaigais gaiss, lieliskais skats un
mierīgā atmosfēra – neatsveramas priekšrocības, salīdzinājumā ar centra viesnīcām. 15 minūšu
brauciens līdz centram.
Numuri: standarta numurs (divas gultas), vienistabas numurs (king size gulta), uzlabotais numurs, Artnumurs (paaugstinātas kategorijas), divistabu numurs (lukss).
Infrastruktūra: visos numuros ir bezvadu internets, starptautiskie telefona sakari, TV ar satelītkanāliem,
minibārs. Piezīmjdatora noma, internets, fakss, kopētava. Sanāksmju zāles, sauna, restorāns (baltkrievu,
vācu, starptautiskā virtuve), vasaras pagalms (šašliks svaigā gaisā).
BELARUS
No 2011.gada 1.aprīļa slēgta rekonstrukcijai.
ORBITA, 3*
Novietojums: viesnīca atrodas Minskas rietumu daļā, tuvu vienai no galvenajām transporta maģistrālēm,
blakus kinoteātris "Aврора", Ledus arēna, Rakovska tirgus, izklaides centrs "Тоннель", kultūras un
tirdzniecības centri.
Piezīmes: tuvākā metro stacija "Пушкинская". Līdz lidostai "Minska – 2" ir 50 minūšu brauciens, līdz
dzelzceļa stacijai – 20 minūtes.
Izvietošana: 200 numuri.
Numuru kategorijas: standarta numurs (1 vai 2 gultas), biznesa numurs, puslukss, lukss, apartamenti.
Bērniem: izvietošana jebkurā vecumā.
Ēdināšana: brokastīs "zviedru galds".
Infrastruktūra: 3 konferenču zāles (25 – 30 vietas katrā), tās var apvienot vienā zālē, biznesa centrs
(fakss, kopētava, internets), veļas mazgātava, gludinātava, apavu remonts, valūtas maiņa (24 h), bagāžas
glabātava, apsargājama autostāvvieta, automašīnu noma, kazino "Admiral", naktsklubs "Laguna",
sauna, baseins, solārijs, suvenīru kiosks, avīžu kiosks, kurjerpasts, frizētava, skaistumkopšanas un
veselības centrs, aptieka, ekskursijas.
PLANETA, 3*
Novietojums: viesnīca atrodas pilsētas centrā, tuvu galvenajiem apskates objektiem, zaļo parku zonā,
tālāk no skaļām maģistrālēm. No viesnīcas logiem paveras lielisks skats uz Minskas centrālo daļu.
Piezīmes: viesnīca atklāta 1980.gadā. Trīsdesmit gados apkalpoti vairāk kā 700 000 viesu no 155
pasaules valstīm.
Izvietošana: 460 vietas dažādu kategoriju numuros.
Numuru kategorijas: vienvietīgs ekonomiskās un biznesa klases, divvietīgs standarta, divvietīgs
divistabu (lukss), apartamenti,
Bērniem: izvietošana jebkurā vecumā.
Ēdināšana: brokastīs "zviedru galds".
Infrastruktūra: kafejnīca, bārs, restorāns, bagāžas glabātava, biznesa centrs, pasts, automašīnu noma,
autostāvvieta, apdrošināšana, avio- un dzelzceļa biļešu pārdošana, ekskursijas, valūtas maiņa, avīžu
kiosks, veikali, frizētava, sauna, kazino, tikšanos un konferenču organizēšana, nakts šova programma.
SPUTNIK, 3*
Novietojums: viesnīca Baltkrievijas galvaspilsētā, līdzās Dzelzceļniekku kultūras namam, lidostai
"Minska-1", tirdzniecības centrs "Аэродромный". Attālums no viesnīcas "Sputnik" līdz dzelzceļa stacijai

ir 1,7 km, līdz centrālajai autoostai — 1,7 km, līdz Maskavas autoostai — 9,6 km, līdz Austrumu stacijai
— 5,7 km, līdz DR autoostai — 3 km, līdz Minskas apvedceļam — 5 km.
Izvietošana: 136 ar 234 vietām.
Numuru kategorijas: vienvietīgs (ekonom.klase), divvietīgs divistabu lukss, vienvietīgs divistabu lukss,
divvietīgs divistabu biznesa klases numurs, vien- un divvietīgi vienistabas paaugstinātas kategorijas
numuri.
Ēdināšana: kontinentālās brokastis par papildus samaksu.
Infrastruktūra: autostāvvieta, banketu zāle, bārs, biljards, internets, kabeļtelevīzija, bagāžas glabātava,
konferenču zāle, vasaras kafejnīca, frizētava, restorāns, sauna, seifs, taksofons.
U FONTANA
Novietojums: viesnīca "U Fontana" atrodas tuvu pilsētas vēsturiskajam un darījumu centram, veikaliem,
naktsklubiem, kazino.
Izvietošana: 18 dažādas kategorijas numuri.
Numuru kategorija: vienvietīgs ekonomiskās klases numurs, divvietīds ekonomiskās klases numurs,
divvietīgs biznesa klases numurs, luksa numurs.
Bērni: izvietošana jebkurā vecumā.
Ēdināšana: brokastis par papildus samaksu 10 USD.
Infrastruktūra: bezmaksas autostāvviet, internets, sauna.
YUBILEINY, 3*
Novietojums: viesnīca "Юбилейная" atrodas prestižā Minskas rajonā, netālu no pilsētas vēsturiskā
centra. Pa logiem paveras lielisks skats uz Svisločas upi un restaurētajām vecpilsētas ēkām.
Izvietošana: viesnīcā ir 350 dažādas kategorijas numuri.
Numuru kategorijas: 1- un 2- vietīgi numuri ar ērtībām 1- un 2-vietīgi 1- un 2-istabu puslukss numuri, 2un 3-istabu lukss numuri.
Bērni: izvietošana jebkurā vecumā.
Ēdināšana: brokastīs “zveidru galds”.
Infrastruktūra: naktsklubs "Техас" ar striptīza šovu, kazino "Юбилейное", lifts, valūtas maiņas,
bankomāts, veļas mazgātava, ķīmiskā tīrīšana, skaistumkopšanas salons, frizētava, sauna, solārijs,
sanāksmju zāle, konferenču zāle ar sinhronās tulkošanas iespēju, biznesa centrs (tulkošana, referenti,
datori, internets), bagāžas glabātava, suvenīru veikaliņš, avīžu kiosks, medicīniskā palīdzība pēc
izsaukuma, 2 apsargājamas autostāvvietas, automašīnu noma.
ZVEZDA , 2*
Novietojums: viesnīca atrodas klusā “guļamrajonā”, 15 minūšu brauciena attālumā no kultūras un
darījumu centra. Viesnīcā atpūšas gan darījumu cilvēki, gan tūristi.
Izvietošana: 88 mūsdienīgi, komfortabli numuri.
Numuru kategorijas: 3-vietīgs ekonomiskās klases numurs, 1- un 2-vietīgs biznesa klases numurs, 1- un
2-vietīgs standarta numurs, 2-vietīgs ekonomiskās klases numurs, divistabu 1- un 2-vietīgs pusluksa
numurs, divistabu 1- un 2-vietīgi apartamenti, divistabu 1- un 2-vietīgi biznesa klases numuri, divistabu
1- un 2-vietīgs standarta numurs.
Ēdināšana: brokastis par papildus samaksu.
Infrastruktūra: frizētava, sauna, kafejnīca un bārs (itāļu virtuve).
40 ЛЕТ ПОБЕДЫ
Novietojums: viesnīca atrodas Minskas centrā. Apvienots respektabls rajons, klusums, cena un kvalitāte.
Ēdināšana: kontinentālās brokastis par papildus samaksu.
Numuru kategorijas: 2-vietīgs ekonomiskās klases numurs, 2-vietīgs ekonomiskās klases numurs blokā,
2-vietīgs divistabu numurs, 1-vietīgs pusluksa numurs, 2-vietīgs viensitabas paaugstinātas kategorijas
numurs, 2-vietīgs paaugstinātas kategorijas numurs blokā, 2-vietīgs divistabu biznesa klases numurs, 1vietīgs pusluksa (biznesa klases) numurs.
Infrastruktūra: dzelzceļa un aviobiļešu rezervācija, ķīmiskā tīrītava, taksometru serviss, jurista
pakalpojumi, kurjerpasts, bagāžas glabātava, fakss, kopēšana, autostāvvieta, frizētava, kabeļtelevīzija,

gludinātava, sanāksmju telpas, bezvadu internets.
БЕЛСТРОЙЦЕНТР
Novietojums: viesnīca atrodas pilsētas centrā.
Izvietošana: viesnīcā ir 24 numuri ar 64 vietām.
Numuru kategorijas: 4-istabu VIP numurs ar biljarda galdu, 2 trīsistabu luksa numuri, 2 vienvietīgi
numuri, 10 divvietīgi numuri, 9 divistabu 4-vietīgi numuri.
Ēdināšana: kontinentālās brokastis par papildus samaksu.
Infrastruktūra: kafejnīca ar 40 vietām.
JAUNIEŠU VIESNĪCA "МОЛОДЕЖНАЯ ГОСТИНИЦА"
Novietojums: jauniešu viesnīca atrodas Minskas guļamrajonā. Ēkām veikts kapitālais remonts.
Numuri: 2- un 4-vietīgi numuri ar ērtībām un dušu stāvā, 2-vietīgi numuri ar kopējām ērtībām uz 4
numuriem.
Piezīmes: viesnīcas darba laiks no 10. jūnija līdz 31. augustam.

