Viešbutis – restoranas „Best Baltic Panemunės pilis“
Vytėnų g. 53, LT-74464 Pilies k., Jurbarko r.
Tel.: +370 686 39393, +370 447 41990
Faksas: +370 447 41990
El. paštas: hm.pilis@bestbaltichotels.eu

SKIRTA:

PASIŪLYMAS
Svečių apgyvendinimui, konferencijų organizavimui ir maitinimui viešbutyje-restorane
BEST BALTIC Panemunės pilis
2016-04-19

Prieš daugiau nei 400 metų, vaizdingame dešiniajame Nemuno krante, pilį pradėjo statyti
vengrų kilmės dvarininkas Jonušas Eperješas. Panemunės pilyje, apsuptoje išpuoselėto parko
ir tvirtomis mūro sienomis gaubiančioje erdvų uždarą kiemą, yra įkurtas 4* viešbutisrestoranas BEST BALTIC „Panemunės pilis“

Konferencijų salės
puikiai pritaikytos ir dideliems svečių srautams („Didžioji“ konferencijų salė yra pritaikyta iki 150
žmonių, tinka ištaigingiems pobūviams), ir jaukioms asmeninėms šventėms ar efektyviems verslo
pasitarimams („Pilies bokšto“ / „Žvėrienos“ posėdžių salės pilies bokštų rotondoje talpina iki 20 žmonių)

Konferencijų salės
Pilies bokšto / Žvėrienos posėdžių
salės
Didžioji konferencijų salė

Vietų
sk.

Bazinės kainos,
EUR

20

170

150

350

Kaina dienai
Sutartinės kainos, EUR
Pusei dienos
Visai dienai
(iki 4 val)
119
60
245

125

Viešbučio kambariai
13 prabangiai įrengtų viešbučio kambarių, pavadintų pilyje gyvenusių istorinių asmenybių vardais, juos
puošia XVIII-XIX amžiaus antikvariniai baldai.
Viešbučio – restorano „Best Baltic Panemunės pilis” kambarių kainos 2016 metams (su PVM)
Kambario tipas
Bazinės viešbučio
kainos, EUR
Vienvietis
Dvivietis
Liuksas

1 žm.
2 žm.
1 žm.
2 žm.

Kainos pagal pasiūlymą, EUR
Individualai
Grupė > 12žm.

90

59

50

90
110
120
140

59
79
100
120

50
65
90
110

Į kambario kainą įskaičiuota: pusryčiai, bevielis internetas, vieta automobilių stovėjimo aikštelėje šalia pilies arba vieta
autobuso parkavimui, PVM.




„VIEŠBUTIS“ įsipareigoja „AGENTO“ grupėms suteikti vakarienę pagal „AGENTO“ pasirinktą meniu iš
„VIEŠBUČIO“ siūlomų grupių meniu už 12 EUR, 13 EUR arba 17 EUR.
„VIEŠBUTIS“ apgyvendina vaikus iki 3 metų, atvykusius kartu su tėvais, nemokamai.
„VIEŠBUTIS“ gali suteikti papildomą lovą už papildomą mokestį - vaikams nuo 3 iki 12 metų – 12,00 EUR, vaikams
nuo 12 m. ir suaugusiems – 24 EUR, įskaitant pusryčius bei PVM.

Restoranas
Viešbutyje BEST BALTIC “Panemunės pilis” veikia 50 vietų restoranas.

Dėl rezervacijų prašome kreiptis:
Viešbutis – restoranas „Best Baltic Panemunės pilis“
Vytėnų g. 53, LT-74464 Pilies k., Jurbarko r.
Tel.: +370 686 39393, +370 447 41990
Faksas: +370 447 41990
El. paštas: hm.pilis@bestbaltichotels.eu

Maloniai lauksime Jūsų atvykstant!

