BALTKRIEVIJAS VIESNĪCAS
BRESTA
ВЕСТА, 3*
Novietojums: viesnīca atrodas pašā pilsētas centrā, klusā un ekoloģiski tīrā rajonā. Tuvumā viesnīcai
atrodas memoriālais komplekss “Brestas cietoksnis”, arheoloģiskais, dzelzceļa iekārtu, teātra muzejs.
Numuri: 59 (nav smēķētāju numuri).
Numuru kategorijas: divvietīgs numurs ar divām istabām, divvietīgs numurs ar vienu istabu, trīsvietīgs
numurs ar vienu istabu, vienvietīgs numurs ar vienu istabu.
Bērniem: izvietošana jebkurā vecumā, līdz 5 gadu vecumam bērnu gultiņa numurā bez maksas.
Ēdināšana: brokastīs “zviedru galds” (cenā nav iekļauts).
Infrastruktūra: kafejnīca, banketu zāle, frizētava, sauna, biljards, solārijs, taksometru izsaukšana,
kopēšanas pakalpojumi, dažādi ekskursiju piedāvājumi, internets (Wi-Fi), ārsta pakalpojumi, tulka un
gida pakalpojumi, veļas mazgātuve, ķīmiskā tīrītava.
БЕЛАРУСЬ, 3*+
Novietojums: viesnīca atrodas Brestas centrā, Muhavecas upes krastā. Netālu atrodas muzeji, teātris,
Brestas cietoksnis, kā arī dzelzceļa stacija – 6 km; autoosta – 5,5 km.
Numuri: 143.
Numuru kategorijas: lukss numuri, divvietīgi numuri ar kondicionieri, vienvietīgi un divvietīgi numuri.
Bērniem: jebkurā vecumā – bezmaksas ir pieejama bērna gultiņa.
Ēdināšana: brokastīs – “zviedru galds”. Eiropas virtuve.
Infrastruktūra: valūtas maiņas punkts, seifs, skaistumkopšanas salons (frizētava, solārijs),
stomatoloģijas un masāžas kabinets, transfērs, speciālas ekskursiju programmas, banketu, konferenču
organizēšana, biznesa zāle 20 personām. Bez maksas – ārsta izsaukums, gludinātava, veļas mazgājamā
mašīna, fēns, aptieciņa, trauku komplekts.
ИНТУРИСТ, 3*
Novietojums: viesnīca atrodas vēsturiskā kultūras un biznesa centrā “Veliky Novgorod”, Volkhovas upes
krastā.
Numuri: 118.
Numuru kategorijas: apartamenti, lukss, vienvietīgi numuri, divvietīgi numuri un trīsvietīgi numuri,
studio tipa numurs.
Bērniem: līdz 3 gadu vecumam izmitināšana bez maksas.
Ēdināšana: brokastīs “zviedru galds”.
Infrastruktūra: bārs, konferenču zāle 60 personām, internets, bankomāts, suvenīru veikals, seifs, friziera
pakalpojumi, tūrisma biroja piedāvātās ekskursijas, autostāvvieta, kazino, kabeļu televīzija, kafejnīca,
vasaras terase, masāžas salons, taksofons.
БУГ, 3*
Novietojums: atrodas pilsētas centrā.
Numuri: 49 (viesnīcā nav smēķētāju numuru).
Numuru kategorijas: vienvietīgs numurs ar 1 istabu, divvietīgs numurs ar 1 istabu. Divvietīgs numurs ar
2 istabam, trīsvietīgs numurs ar 1 istabu.
Bērniem: izvietošana jebkurā vecumā.
Ēdināšana: brokastīs – “zviedru galds”.
Infrastruktūra: pasts, frizētava, ķīmiskā tīrītava, veļas mazgāšana.
ДРУЖБА
Novietojums: viesnīca atrodas netālu no automaģistrāles Bresta – Maskava. No viesnīcas ērti var nokļūt
līdz Brestas pilsētai un tās rajoniem.
Numuri:154.
Numuru kategorijas: vienvietīgs ekonomiskās klases numurs, divvietīgs standarta numurs, vienvietīgs
numurs ar 1 istabu.

Bērniem: izvietošana jebkurā vecumā.
Ēdināšana: kontinentālās brokastis (cenā nav iekļautas).
Infrastruktūra: aktu zāle 200 personām, konferenču zāle 40 – 60 personām, restorāns “Nacional”,
kafejnīca, bārs, internets.

GRODŅA
KRONON PARK HOTEL, 5*
Novietojums: neliela viesnīciņa, atrodas parka vidū, 10 minūšu braucienā no pilsētas centra.
Numuri: 15.
Numuru kategorijas: standarta numuri, biznesa numuri, Vip un klasiskie numuri.
Bērniem:
• līdz 3 gadiem – bezmaksas;
• no 3 līdz 7 gadiem – 10 USD par cilvēku (viena nakts, neieskaitot brokastis);
• no 7 līdz 14 gadiem – 20 USD par cilvēku (viena nakts, neieskaitot brokastis).
Ēdināšana: brokastīs – “zviedru galds”. Eiropas virtuve.
Infrastruktūra: restorāns, bārs, sauna, baseins, internets, konferenču zāle, biznesa centrs, autostāvvieta,
transfēri uz lidostu, bagāžas glabātuve, apkalpošana numuriņā, ekskursijas.
ТУРИСТ, 3*
Novietojums: atrodas netālu no biznesa, kultūras un tirdzniecības centra.
Numuri: 152.
Numuru kategorijas: divvietīgi un vienvietīgi standarta numuri; trīsvietīgs un divvietīgi luksa numuri.
Bērniem: izmitināšana jebkurā vecumā.
Ēdināšana: brokastīs – zviedru galds. Eiropas virtuve.
Infrastruktūra: frizētava, sauna, pasta pakalpojumi, autostāvvieta, tūrisma un sporta inventārs, seifs,
konferenču zāle, biznesa klubs, valūtas maiņas punkts, spēļu automāti.
БЕЛАРУСЬ, 2*
Novietojums: viesnīca atrodas blakus sporta kompleksam “Neman” un vēsturiskajam pilsētas centram.
Numuri: 188.
Numuru kategorijas: standarta vienvietīgs un divvietīgs numurs ar vienu istabu, divvietīgs numurs ar
vienu istabu, divvietīgs numurs (Twin), vienvietīgs numurs ar trim istabām.
Bērniem: izmitināšana jebkurā vecumā.
Ēdināšana: brokastīs – zviedru galds. Eiropas virtuve.
Infrastruktūra: seifs, frizētava, bārs, kafejnīca, restorāns, taksofons, autostāvvieta, valūtas maiņas
punkts, vasaras terase.
НЕМАН
Novietojums: viesnīca atrodas pašā Groņas sirdī, Padomju laukumā, kas pēc rekonstrukcijas ir kļuvis
par galveno pilsētas laukumu. Tajā rīko festivālus un dažādus svētkus.
Numuri: 59.
Numuru kategorijas: divvietīgi numuri, vienvietīgi numuri, Superior room.
Bērniem: izmitināšana jebkurā vecumā.
Ēdināšana: brokastis.
Infrastruktūra: autostāvvieta, kazino, bārs, viesnīcas restorāna komplekss “Neman”, bārs, restorāns,
sauna, kafejnīca.
ОМЕГА, 2*
Novietojums: pilsētas centra, blakus dzelzceļa stacijai.
Numuri: 24.
Numuru kategorijas: numuros ir tualete, TV, ledusskapis, radio, duša, telefons, fēns.
Bērniem: izmitināšana jebkurā vecumā.
Infrastruktūra: kafejnīca, valūtas maiņas punkts, pasta pakalpojumi.

VITEBSKA
ЛУЧЁСА, 4*
Novietojums: viesnīca atrodas Vitebskas mikrorajonā. Nosaukums radies no Лучёса upes, kura bija daļa
no slavenā ūdensceļa “no varjagiem līdz grieķiem”. Mūsdienās viesnīca atrodas ceļu krustojumā, tā ir
ērti sasniedzama ar sabiedrisko transportu.
Numuri: 155.
Numuru kategorijas: standarta vienvietīgi, divvietīgi un trīsvietīgi numuri ar paaugstinātu komfortu;
apartamenti.
Bērniem: izmitināšana jebkurā vecumā.
Ēdināšana: brokastis (par papildus samaksu).
Infrastruktūra: bārs, kafejnīca, suvenīru veikals, valūtas maiņas punkts, konferenču zāle ar 100
sēdvietam, atpūtas istaba, kontrastu dušas, trenažieru zāle, biznesa centrs, tūrisma birojs, seifs,
taksometru izsaukšana, transporta līdzekļu apkope, vieglo mašīnu noma, ķīmiskā tīrītava, apģērba
labošana, sauna ar baseinu, istaba lietišķiem darījumiem vai pārrunām, skaistumkopšanas salons.
ЭРИДАН, 3*
Novietojums: viesnīca atrodas vēsturiskaja pilsētas daļā, Sovetskaya un Suvorova ielu krustojumā. No
viesnīcas iespējams viegli nokļūt līdz dažadiem apskates objektiem.
Numuri: 25.
Numuru kategorijas: vienvietīgs numurs, divvietīgs numurs ar vienu istabu, divvietīgs lukss numurs ar
divām istabām.
Bērniem: izmitināšana jebkurā vecumā.
Ēdināšana: brokastīs “zviedru galds”.
Infrastruktūra: atpūtas halle, bārs, augstākās klases restorāns 40 personām (vakaros dzīvā mūzika),
banketa zāle 12 personām, zāle pārrunām, Wi-Fi, sauna, baseins, trenažieru zāle, atpūtas istaba, biznesa
centrs, tūristu pakalpojumi (ekskursiju organizēšana pa pilsētu), ķīmiskā tīrītava, veļas mazgāšana, seifs
(administrācijā), autobusu un mašīnu stāvlaukums, mašīnu noma, personiskā šofera pakalpojumi. Villā
“Eridan” ir 5 istabiņas, liela ēdamistaba un virtuve. Villā vienlaicīgi var dzīvot maksimums 10 personas.
ВЕТРАЗЬ
Novietojums: viesnīca atrodas netālu no pilsētas centra – celta 1989. gadā, 3,5 km attālumā no Vitebskas
dzelzceļa stacijas un autoostas.
Numuri: 154.
Numuru kategorijas: standarta numuri ar vannu, dušas kabīni, TV, telefonu un ledusskapi.
Bērniem: izmitināšana jebkurā vecumā.
Ēdināšana: kontinentālās brokastis.
Infrastruktūra: biznesa serviss (telpa pārrunām, konferenču zāle, seifs), frizētava, banketu zāle, bārs,
kafejnīca, vasaras terase, restorāns, vakara pasākumi, TV, internets, autostāvvieta, valūtas punkts.
ВИТЕБСК, 1*
Novietojums: atrodas Vitebskas centrā, gleznainā upes krastā.
Numuri: 219 (ir istabas nesmēķētājiem).
Numuru kategorijas: 3 lukss numuri, 89 vienvietīgi un 22 divvietīgi standarta numuri, 58 vienvietīgi un
32 divvietīgi ekonomiskās klases numuri, 6 trīsvietīgi ģimenes numuri.
Bērniem: vienvietīgā, divvietīgā ekonomiskās klases numurā ir dīvāni bērniem līdz 8 gadu vecam.
Samaksa ir par papildus gultas veļu bērnam.
Ēdināšana: kontinentālās brokastis.
Infrastruktūra: bārs, kafejnīca, konferenču zāle 60 personām, valūtas maiņas punkts, taksometru
izsaukšana, bezvadu internets, bagāžas glabātuve, iespēja nopirkt autobusu biļetes, frizētava, tūrisma
birojs.

