Vasals Latgolā

http://visitlatgale.com

SL NAMS
Dienesta viesnīca
Piedāvā viesu izmitināšanā viesnīcā-hostelī pašā pilsētas centrā, 6 minūšu gājiena attālumā (500 m) no dzelzceļa stacijas un 2
minūšu gājiena attālumā (170m) no autoostas. Līdzās atrodas lielveikals, daudz kafejnīcu un restorānu, Centrālais parks ar
lielu bērnu spēļu laukumu un Ledus halle.
Trijās atsevišķās istabās vienlaicīgi var izmitināt 11 cilvēkus: vienā istabā ir divas gultas, otrā - trīs, bet trešajā sešas gultas.
Pastāv iespēja nepieciešamības gadījumā novietot vēl vienu gultu. Ir divas dušas un divas tualetes. Viesu ērtībām to rīcībā ir
virtuve, kurā ir tējkanna, kafijas automāts, mikroviļņu krāsns, ledusskapis un nepieciešamie trauki. Viesi tieši ēkas tuvumā var
izmantot bezmaksas stāvvietu savam autotransportam. Visā hosteļa teritorijā darbojas Wi-Fi.
Maksa par vienu gultas vietu - no 10 €. Grupām, kas veikušas iepriekšēju pasūtīšanu, tiek piemērotas atlaides.
Viesnīcas-hosteļa teritorijā ir izmantojamas telpas dažādu semināru, konferenču novadīšanai vai izstāžu ierīkošanai.
Piedāvā konferenču zāli ar 60 sēdvietām (ar audio aparatūru, video projektoru, pārvietojamu baltu tāfeli, ar iespēju organizēt
kafijas pauzes, un, protams, ar garderobi un tualeti). Maksa par pirmo stundu - 15 €, par otro - jau ar atlaidi.
Ir vēl klases telpa mācībām līdz 15 cilvēkiem (ar lielu LCD televizoru, pārvietojamu baltu tāfeli, ar iespēju rīkot kafijas
pauzes) - maksa 7 € par
pirmo stundu, par otro - ar atlaidi.
Piedāvā telpu ar 20 sēdvietām dažādām prezentācijām, semināriem un pārrunām (ar lielu LCD televizoru, pārvietojamu baltu
tāfeli, ar iespēju rīkot kafijas pauzes) - maksa par pirmo stundu 10 €, par nākamo - ar atlaidi.
Papildus pakalpojums - septiņvietīga komfortabla mikroautobusa (ar vadītāju) noma.
Saules iela 49, Daugavpils
E-pasta adrese: sl-nams@inbox.lv
Darba dienas nedēļā: Pirmdiena - Svētdiena
Darba sezona: Visu gadu
Autostāvvieta: Ir
Tualete: WC
Mazgāšanās iespējas: Duša
Adrese:

Naktsmītnes pilsētā
Zvaigznes: 5
Vietu skaits: 11
Cena: Sākot no 10 EUR
Telpas pasākumiem: Jā
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