INDIVIDUĀLIE piedāvājumi 3.–19. MAIJS/2018.
UZ PASAULES ČEMPIONĀTU HOKEJĀ
Nevēlies braukt grupā? Tad atradīsim īsto risinājumu
tieši Tev! Transports, dzīvošana, spēļu biļetes un
citi pakalpojumi. 2018.gadā pasaules čempionātā
Latvijas valstsvienība pirmās septiņas spēles aizvadīs Dānijas pilsētā Herningā. Tā ir neliela pilsēta
Jitlandē, un organizatori ir paredzējuši, ka līdzjutēji varēs dzīvot telšu pilsētiņā. Taču daži Latvijas
hokeja līdzjutēji par šādu iespēju jau ir noskaņoti
diezgan skeptiski, tādēļ “Travel Art LV” piedāvā
nakšņošanas alternatīvas Vejlē (vietējie gan pilsētu
izrunā kā Vaile). Tā ir viena no bagātākajām pašvaldībām Dānijā, un vietējā vara solās būt draudzīga
pret Latvijas līdzjutējiem. No Vailes līdz Herningai ir
apmēram 50 minūšu brauciens ar autobusu.

Cena: 15 EUR

TRANSPORTS

Lai nokļūtu hokeja čempionāta norises vietā, ir pieejami
daudz un dažādi varianti. “Travel Art LV’ saviem klientiem
piedāvā:

EKSKURSIJAS

Piedāvājam doties kopā ar citiem grupas
braucējiem uz Jellingu – vietu, kur saglaNAKTSMĪTNES
∙ Cabinn Vejle
Šo viesnīcu esam izvēlējušies kā galveno mītnes vietu latviešiem, un tieši šeit
arī paredzēta dzīvošana latviešu faniem.
Viesnīca atrodas ģeogrāfiski ļoti izdevīgā
pozīcijā – pretim viesnīcai, pāri ielai lielveikals (tur arī fast food ēstuvītes), dažu
minūšu gājienā stacija un arī pilsētas
vēsturiskais centrs ar daudzām kafejnīcām un veikaliņiem. “Balto Kreklu” filiāle
atradīsies vien dažu minūšu gājienā no
viesnīcas.
Viesnīcu istabiņas dizainētas kā kuģa
kajītes. Tādēļ daudzu tipa istabiņās paredzētas divstāvu gultas (nē, nē, nav
briesmīgās dzelzs gultas, kā redzam
hosteļos), un, atkarībā no “dienesta” pakāpes, istabiņas kļūst aizvien plašākas un
labākas.
Cenas dotas no… Tas nozīmē, ka cena
atkarīga no datuma un nakšu skaita, un
tā var mainīties. Cenā iekļautas arī brokastis.
∙ Divvietīga ekonomiskā istaba – ļoti maza
istabiņa. Drīzāk paredzēta jauniešiem,
kas vēlas ietaupīt naudu un dzīvot pieticīgos apstākļos. Divstāvu gultas. Cena no
90 EUR par nakti.
∙ Divvietīga standarta istaba – jau lielāka
istaba, taču arī divstāvu gultas. Cena par
nakti no 115 EUR
∙ Divvietīga Commadore istaba – standarta izmēra istaba ar divām atsevišķām vienstāvu gultām. Iespējams ielikt
1 papildgultu, kas maksā 20 EUR/nakts.
Cena par nakti no 130 EUR.
∙ Divvietīga Captain istaba – jau lielāka
un plašāka izmēra istaba ar divām atsevišķām gultām. Iespēja izvietot 1-2 papildgultas, par vienu cena 20 EUR/nakts.
Cena par nakti no 150 EUR
∙ Divvietīga Admiral istaba – jau gana plaša istaba, kas mierīgi var tikt pielīdzināta

∙ Aviobiļetes uz Billundu un Kopenhāgenu
∙ Prāmju biļetes uz Zviedriju un Vāciju
∙ Autobusu pārbraucienus uz Vaili un Herningu
∙ Nestandarta risinājumus nokļūšanai Dānijā

bājušies senie rūnakmeņi, kā arī uz Dānijas
senāko pilsētu Ribi. Ģimenēm ar bērniem
organizējam ekskursiju uz Legolandi.
pat 4* standartam. Iespējams izvietot līdz
2 papildus gultām, kas katra maksā 20
EUR/nakts. Cena par nakti – 180 EUR.
∙ Ģimenes istaba (četrvietīga) – salīdzinoši plaša istaba, bet jārēķinās, ka divstāvu
gultas! Cena par nakti – no 200 EUR.
Jāņem vērā, ka papildus gultas ir apmēram 180 cm garas un apmēram 90 cm
platas. Nebūs ērti miesās svarīgam cilvēkam!
∙ Hotel Center 3*
Par spīti nosaukumam, no šīs viesnīcas
līdz centram ir jāiet apmēram 10 minūtes. Viesnīca nav pārāk jauna, taču istabiņas ir gana plašas. Cenā iekļautas arī
brokastis.
Standarta istaba – cena 140 EUR/nakts.
Bet! Istabas ir tik plašas, ka tajās var ielikt
līdz pat 4 papildus gultām! Cena par katru
papildus gultu – 20 EUR/nakts.
Šī viesnīca nav pieejama uz visiem datumiem. Ja ir interese, pieprasiet, lūdzu,
Jūs interesējošo laika posmu!
∙ Hedegaarden 3*
Neliela, bet interesanta viesnīca pilsētas
nomalē – līdz centram būs paprāvs ceļš
ejam ar kājām. Taču labā ziņa ir tā, ka,
lai iekļūtu savā istabā, nav jāiet cauri recepcijai. Pirmā stāva istabai katrai ieeja
no ielas, augstāku stāvu numuriem – no
kopējā koridora.
Istabas diezgan plašas un jaukas.
Cena divvietīgai istabai – 130 EUR/nakts
∙ Best Western 4*
Laba “Best Western” tīkla viesnīca, kas
atrodas pašā vēsturiskajā centrā. Istabiņas nav ļoti lielas, taču gaumīgi iekārtotas. Cabin Admirāļa istaba noteikti ir lielāka un plašāka.
Cena divvietīgai istabai par nakti – 180
EUR

SPĒĻU BIĻETES

Atsevišķu biļešu tirdzniecība sāksies
pavasarī! Gaidiet informāciju!
∙ Kempings Vejle City
Jauks un plašs kempings, kas atrodas
apmēram pusstundas gājienā no pilsētas centra. Turpat blakus briežu dārzs
(ieeja bez maksas). Tiem, kas izvēlēsies
dzīvot 4vietīgās mājiņās, katrā ir duša un
tualete, kā arī maza plītiņa un dzīvojamā
istaba. Guļamistabas gan ļoti šauras. Pie
mājas ir savs placītis, kur cept gaļu (grills
pieejams bez papildus maksas). Mājiņu
viesi var izmantot arī kopējās dušas un
tualetes, kā arī virtuvi. Par papildus maksu iespējams mazgāt drēbes.
Cena četrvietīgai mājai (bez brokastīm) –
140 EUR/nakts
∙ Kempera vieta – no 40 EUR (ja divi cilvēki). Par katru nākamo cilvēku papildus
maksa 12 EUR/nakts (cena var mainīties
atkarībā no piepildījuma)
∙ Visiem individuālajiem klientiem piedāvājam arī transfēru uz un no spēlēm!
Transfēra cena (abi virzieni) – 15 EUR/
persona par spēli. Transfērs pieejamas
tikai uz Latvijas izlases spēlēm. Ja būs
lielāks pieprasījums, organizēsim arī
transfērus uz citām spēlēm. Lūgums
transfēriem pieteikties jau laikus! Vietu
skaits ierobežots!
Travel Art LV varat rezervēt naktsmītni
Fanu pilsētiņā Herningā! Pieejamas teltsvietas, teltis iekštelpās, istabiņas hallēs ar
koplietošanas dušām un tualetēm!
∙ Telts iekštelpā: no 50 EUR/nakts
∙ Budžeta istaba hallē: no 70 EUR/nakts
∙ Standarta istaba hallē: no 140 EUR/nakts
∙ Kempera vieta: no 60 EUR/nakts
∙ Dzīvojot Fanu ciematā, jārēķinās ar papildus izmaksām par matraču īri, tīrīšanu,
krēslu īri, guļammaisa īri un citiem papildus pakalpojumiem!

Birojs: BA Turība, C234 kabinets, Graudu ielā 68, LV 1058, Rīga
Tālr: + 371 67622316; Mob: +371 27717555
E-pasts: info@travelart.lv
twitter.com/TravelArtLV
Skype: travel_art

