POILSIS PAČIAME MIESTO CENTRE
DRUSKININKUOSE – „BEST BALTIC HOTEL
DRUSKININKAI CENTRAL“ ****
Programa:
Daugiau nei 200 metų gyvuojančio Druskininkų kurorto pagrindiniais gydomaisiais
veiksniais yra mineraliniai vandenys, panašūs į garsiuosius Baden-Badeno (Vokietija)
mineralinius vandenis, savo chemine sudėtimi vienas geriausių Europoje gydomasis purvas
bei nuostabus mikroklimatas. Visus metus veikiančio kurorto senamiestyje, šalia miesto
gydyklų, vandens pramogų parko, pėsčiųjų alėjos, M.K.Čiurlionio muziejaus, konferencijų
centro, lauko teniso kortų, miesto paplūdimio, pasivaikščiojimo bei dviračių takų
įsikūręs BEST BALTIC DRUSKININKAI CENTRAL.
Nuo 1909 metų čia veikė Central viešbutis, kurio valdytojais buvo pasaulinio garso
skulptoriaus Žako Lipščico tėvai. Vėliau pastatas buvo naudojamas kaip miesto sveikatos
centras. 2007 metais, pilnai restauravus pastatą, buvo atkurta pirminė pastato paskirtis bei
paliktas istorinis Central pavadinimas.
4 žvaigždutėmis įvertintame BEST BALTIC DRUSKININKAI CENTRAL teikiamos
apgyvendinimo, maitinimo, sveikatinimo, konferencijų organizavimo bei kitos viešbučio
paslaugos.
1 NAKVYNĖS PASIŪLYMAS (68-89 Eur – apgyvendinimas vienviečiame arba
dviviečiame kambaryje):
Į vienos nakvynės kainą įskaičiuoti:
Nakvynė viešbutyje;
Švediško stalo pusryčiai viešbučio restorane;
8:00 – 11:00 val. viešbučio SPA paslaugos: sauna, garinė pirtis, sūkurinė vonia;
Interneto prieiga kambaryje;

Automobilių stovėjimo aikštelė viešbučio kieme;
VIEŠBUTIS suteikia vieną nemokamą vietą vienviečiame kambaryje kiekvienai grupei,
kai joje yra 21 ir
daugiau turistų. Grupės, kurioje yra ne mažiau kaip 21 turistų ir jiems užsakytas maitinimas
viešbutyje, gidas viešbutyje maitinamas nemokamai.
Maitinimas:
2 patiekalai+desertas+stalo vanduo, kaina AGENTO svečiams – 13 EUR/asm.
Kavos pertraukėlės (sausainiai+kava/arbata) – 3 EUR/asm.
Papildomos lovos kaina:
Iki 4 metų-nemokamai, 4-12 metų-12 EUR, nuo 12 metų -23 EUR viena para.
Atvykstant su gyvūnais:
Už gyvūno laikymą kambaryje mokamas mokestis 18 EUR viena parai.
Nuo 2015 m. balandžio mėn. 1 d. Druskininkuose įsigaliojo vietinė rinkliava. Rinkliavos
dydis – 1 Eur už vieną nakvynę. Vietinę rinkliavą moka visi asmenys nuo 18 metų, gaunantys
kurorto apgyvendinimo įstaigoje bent vieną nakvynės paslaugą.

PASTABA: būtina išankstinė registracija, dėl kainos teirautis agentūroje ar
telefonu.
Informacija/registracija tel:. 869684064 – vadybininkė Sigita.

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 206
Šiauliai LT, indeksas 76299
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

