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Good Stay Dinaburg SPA Hotel ***
Viesnīca
Good Stay Dinaburg Hotel pieder viesnīcu tīklam Good Stay, kas vairākus gadus veiksmīgi strādā viesnīcu un restorānu jomā.
Good Stay Dinaburg Hotel ir viena no populārākajām vietām, ko iecienījuši tūristi un vietējie iedzīvotāji, pateicoties tās
multifunkcionalitātei, apkalpošanas līmenim un kvalitātes un cenas attiecībai.
Viesnīcā ir pieejami 58 komfortabli numuri: sākot no standarta tipa līdz lukss klases numuriem. Katrs numurs ir ierīkots tā,
lai dzīvošana tajā ir maksimāli komfortabla un patīkama. Pēc sātīgām pusdienām viesnīcas restorānā, Jūs varēsiet atslābināties
atpūtas kompleksā ar baseinu, burbuļvannu, saunu un turku pirti. Bezmaksas bezvadu internets ir pieejams katrā viesnīcas
numurā, tādejādi, Jūsu elektroniskās vēstules nepaliks neizlasītas. Viesnīcā arī ir 3 tehniski aprīkotas konferenču zāles, kas dod
iespēju organizēt tādus pasākumus kā konference, intervija, pārrunas, kā arī privātie svētki.
Viesnīca atrodas pilsētas klusajā rajonā, kas nozīmē, ka Jums netraucēs tramvāju vai automobīļu trokšņi, bet tajā pašā brīdī
Jūs ātri sasniegsiet sabiedriskā transporta pieturu un 10 minūšu laikā nokļūsiet pilsētas centrā.

Restorāns "Dinaburg" atrodas viesnīcas „Good Stay Dinaburg” pirmajā stāvā. Šodien šī vieta ir viena no populārākām, gan
kāzu/banketu rīkošanai, gan ikdienas apmeklējumam. Restorāns strādā katru dienu no plkst. 7.00 līdz plkst. 23.00. Restorāna
ietilpība - 50 personas.
Restorāna ēdienkarte ir daudzveidīga - uzkodas un zupas, karstie un ausktie ēdieni, pašgatavoti deserti un veģetāriešu ēdieni,
bet restorāna jaunākajiem apmeklētājiem ir īpaša bērnu ēdienkarte.
Darbadienās no plkst. 12:00 līdz plkst. 14:00 tiek piedāvātas kompleksās pusdienas.
Banketu un kāzu organizēšana līdz 200 personām.
Baseins ar pretstraumi - iespēja izbaudīt ūdens valdzinājumu un tā unikālās īpašības.
SPA hidromasāžas baseins - gaisa un ūdens masāža mazina nogurumu un atjauno enerğiju pēc fiziskas slodzes.
Turku pirts ar aromaterapiju - nozīmīga loma ķermeņa ārējās tīrības uzturēšanā un organisma veselības uzlabošanā.
Sauna - labvēlīgi ietekmē ādas stāvokli, palīdz atslābināties un noņem stresu pēc grūtas dienas vai gara ceļojuma.
Banketu zāle (līdz 25 personām) - karaoke sistēma sniegs iespēju tuvo cilvēku kompānijā dziedāt savas iemīļotākās
dziesmas.
Ēdināšana - organizējot banketu un korporatīvos svētkus atpūtas kompleksā, ir iespēja pasūtīt ēdienus no viesnīcas restorāna.
SPA procedūras - aroma masāža, muguras masāža, ķermeņa masāža, kāju masāža, apkakles zona masāža, anticelulīta
masāža, Ajūrvēdas masāža, šokolādes un medus SPA procedūra.
Adrese: Dobeles iela 39, Daugavpils, LV-5400
E-pasta adrese: info@hoteldinaburg.lv
Mājas lapa: http://www.hoteldinaburg.lv
Koordinātes: 55°52'30.3" N, 26°32'52.5" E
Darba dienas nedēļā: Pirmdiena - Svētdiena
Darba sezona: Visu gadu
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Autostāvvieta:
Tualete:

WC

Ir

Mazgāšanās iespējas:

Duša, Džakuzi vanna

Ir
Visa Eleсtron, Visa, MasterCard

Ēdināšana:
Norēķini:

Naktsmītnes pilsētā
Zvaigznes: 3
Vietu skaits: 57
Numuru aprīkojums: Jā
Telpas pasākumiem: Ir
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