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Kolonna Hotel Rēzekne
Viesnīca
Viesnīca KOLONNA Hotel Rēzekne savu viesu ērtībai piedāvā dažādus pakalpojumus, lai padarītu pēc iespējas patīkamāku
uzturēšanos viesnīcas telpās jebkuram viesim. Viesnīcas KOLONNA Hotel Rēzekne viesu uzņemšanas kolektīvs labprāt
atbildēs uz viesu jautājumiem. Lūgums tādus pakalpojumus kā trasnfērs, ekskursijas vai bērnu gultiņas pasūtīt iepriekš,
sazinoties ar rezervācijas nodaļu. Paldies par sapratni!
Adrese: Brīvības iela 2, Rēzekne, LV - 4601
Fakss: +371 64607825
E-pasta adrese: reservationrezekne@kolonna.com,rozalija@kolonna.com
Mājas lapa: http://www.hotelkolonna.com
Koordinātes: 56°30'1.6" N, 27°19'37.1" E
Autostāvvieta: Ir
Tualete: WC
Pirtis
Sauna
Vietu skaits: 6
Cena: 1h 15 EUR
Cenā ietverts: Dvieļi
Pirts veids:

Konferenču telpas
Vietu skaits: 40
Cena: 2 telpas pasākumiem:
Konferenču zāle semināriem līdz 45 viesiem;
Pasākuma telpa prezentācijām līdz 90 viesiem;
Viss nepieciešamais tehnikas piedāvājums;
Kafijas pauzes un sātīgas vai vieglas pusdienas;
Vakariņas pēc klienta vēlmēm;
Nodrošina izbraukumu ēdināšanu Latgales reģionā;
Vasaras sezonā iespējama pieņemšana vai ēdināšana uz restorāna terases ar skatu uz upi.
Interneta pieejas punkti
Tehniskais nodrošinājums: Bezvadu Internets
Iespēja ieturēt maltīti
Vietu skaits: 90
Grupu apkalpošana: Ja
Telpas pasākumiem: Banketu zāle
Īpaša virtuve: Stilīgs interjers, Eiropas virtuve. Ēdienkartē plašā klāstā ir dažādas picas un lazanjas. Īpašs piedāvājums –
dažādu veidu krēmzupas. Īpašs piedāvājums latgaliešu ēdieni. Ir Latgales kulinārā mantojuma biedris. Plaša alkoholisko
kokteiļu izvēle, kā arī konditorejas izstrādājumi (kūkas ar svaigām ogām, vairāku veidu štrūdeles).
Restorānā no plkst. 7.00 līdz 10.00 var pasūtīt sātīgas brokastis.
Apkalpojošais personāls var runāt latviešu, krievu, latgaliešu un angļu valodā.
Restorāna "Rozālija" darba laiks - no plkst. 7.00 līdz 22.00.
Pasākumi: Ir
Naktsmītnes pilsētā
Zvaigznes: 3
Vietu skaits: 81
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Numuru raksturojums:

41

8 vienvietīgi numuri;
17 divvietīgi numuri ar divām atsevišķām vai arī vienu kopīgu gultu;
5 ģimenes numuri ar divām atsevišķām guļamistabām;
6 studijas un 2 studijas ekstra, kas ir plašākas kā standarta divvietīgās istabas un kurās ir arī neliels atpūtas stūrītis.
Katrā numurā ir atsevišķs sanitārais mezgls (duša vai vanna un WC). Visās istabās ir telefons ar vietējo un starptautisko
pieslēgumu, televizors ar vairākām starptautiskām programmām. Viesnīcā var izmantot bezvadu interneta pieslēgumu.
Tiek piedāvāti numuri arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
TV, Duša, Tālrunis
Cenā ietverts: Brokastis
Numuru aprīkojums:

SPA
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