Keturių žvaigždučių
viešbutis
EUROPA
ROYALE
KAUNAS
įsikūręs labai patogioje vietoje –
pačioje Kauno šerdyje, apsuptyje
miesto svečių lankomiausių vietų
bei
šalia
pagrindinių
verslo,
prekybos, laisvalaikio ir pramogų
centrų. Ši vieta idealiai tinka
atvykstantiems į Kauną tvarkyti
verslo
reikalų
ar
praleisti
laisvalaikio.
Viešbučio
pasididžiavimasvidiniame
viešbučio
kiemelyje
esanti Kauną garsinanti ir laiminanti
žymioji
XX
a.
pradžios
A.Aleksandravičiaus
skulptūra
„Šviesos nešėja“.
2009 m. rugpjūčio mėn. atidarytas
viešbutis
veikia
tarpukaryje
statytose spaustuvės patalpose.
Rekonstruojant kultūros paveldui
priskirtus pastatus, buvo išsaugotos
autentiškos istorinės
pastato
sienos, patalpų išplanavimas bei
prie jų priderintas šiuolaikiškas ir
modernus viešbučio interjeras (aut.
architektė A.Kaušpėdienė).
Skirtingų formų kambariai, dideli
langai, erdvi registratūra, jauki
vidinio kiemelio terasa, stilingas
modernus
interjeras
bei
dėmesingas personalas sukuria
išskirtinę viešbučio dvasią.
Nakvynei Kaune Jūsų laukia
4 žvaigždučių viešbutis EUROPA
ROYALE KAUNAS adresu:
Miško g. 11,
LT-44321 Kaunas
Atvykimas / Išvykimas
* Atvykimas nuo 14.00 val.
* Išvykimas iki 12.00 val.
Atsiskaitymas
Viešbutyje
galima
atsiskaityti:
Litais, Eurais bei kreditinėmis
kortelėmis:
VISA,
American
Express, Eurocard, Mastercard,
Maestro.
Automobilių aikštelės
*
Nemokama
automobilių
ir
autobusų
stovėjimo
aikštelė
vidiniame viešbučio kieme (90
vietų)
Gyvūnėliai
* Viešbutyje gyvūnėliai įleidžiami
nemokamai

4 žvaigždučių viešbutis Europa
Royale
Kaunas
yra
įsikūręs
pačiame Kauno
miesto centre.
Viešbutis yra labai patrauklioje
vietoje: šalia kauniečių ir Kauno
svečių pamėgtos Laisvės alėjos,
kurioje yra lankomiausi miesto
restoranai, klubai, kavinės, nemažai
verslo centrų, parduotuvių, grožio
salonų.
Išėję pasivaikščioti Laisvės alėja,
net nepajausite kaip per keletą
minučių pasieksite Senamiestį,
muzikinį ar dramos teatrą bei meno
galerijas.
Mėgstantiems
pasivaikščioti ar pabėgioti parkuose
vos už kelių šimtų metrų laukia
vienas iš didžiausių miesto parkų su
miestą
garsinančiomis
skulptūromis.
Vieta patraukli viešbučiui ir tuo, jog
visiškai netoliese teka didžiausia
Lietuvos upė Nemunas
ir yra
Nemuno sala, kurioje įsikūrusi
sporto ir pramogų „Žalgirio“ arena.
Dėl patogios geografinės padėties
viešbutis yra lengvai pasiekiamas
bet kokiu transportu.
Vietovės informacija
Miesto centras- Jūs jau čia
Kauno oro uostas – 15 km
Autobusu stotis – 500 m (5 min.
kelio)
Geležinkelio stotis – 1 km (7 min.
kelio)
Kauno „Žalgirio“ arena – 600 m (6
min kelio)
Laisves alėja – 200 m ( 2 min. kelio)
Kauno soboras (Šv. Arkangelo
Mykolo (Įgulos) bažnyčia) – 200 m
Prekybos ir pramogų centras
„Akropolis“ – 200 m (2 min. kelio)
Mykolo Žilinsko dailės galerija- 200
m (2 min. kelio)
Miesto parkas – 200 m

Kambariai
Visi viešbučio kambariai - erdvūs,
dideliais langais, skirtingų formų ir
išplanavimo. Dalis kambarių yra su
balkonais.
Specialiai šiam viešbučiui sukurtas
elegantiškai modernus kambarių
interjeras susilieja su XX a.
pradžios
pastato
sienų
autentiškumu ir sukuria išskirtinai
malonią kiekvieno kambario aurą.
Biznio klasės kambariai išsiskiria
stilingu klasikiniu interjeru bei gražiu
vaizdu į liepų alėją ar miesto
panoramą
su
miesto
pasididžiavimu- Kauno Soboru.
Ieškantiems didesnio komforto ar
pageidaujantiems
apsistoti
dar
erdvesniame kambaryje galime
pasiūlyti Lux ir Delux
klasės
kambarius su atskiromis poilsiui
erdvėmis.

4 žvaigždučių viešbutyje Kauno
centre Europa Royale Kaunas yra
91 kambarys, tame tarpe 66
standartiniai, 19 verslo klasės, 6
mini apartamentai.
Nakvynė šeimoms
Vaikai iki 12 metų tėvų kambaryje
nakvoja nemokamai*.
Papildoma lova vaikui ar kūdikio
lovelė turi būti užsakyta iš anksto.
Vaikams vyresniems nei 12 metų ar
suaugusiam asmeniui papildoma
lova gali būti atnešta į kambarį už
papildomą mokestį.
* daugiausia 2 vaikai mini apartamentuose, 1
vaikas standartiniame arba biznio klasės
kambaryje.

Ypatingi pageidavimai
Viešbutis gali apgyvendinti ir svečią
su negalia, tam yra viešbutyje
specialiai pritaikytas kambarys.
Alergiją turintiems asmenims –
viešbutis
siūlo
antialergines
pagalves.
Jei turite specialių pageidavimų,
mes rekomenduojame susisiekti
tiesiogiai su viešbučiu.

ROYALE
karališka!
Įranga ir paslaugos kambaryje
• Kambarių aptarnavimas
• Žadinimo paslauga
• Plaukų džiovintuvas
• Oro kondicionavimo sistema
• Šildomos
vonios
kambario
grindys
• Telefonas
• Telefonas vonios kambaryje
• Skalbimo paslaugos
• Lygintuvas ir lyginimo lenta
(pagal pageidavimą)
• Minibaras
• Seifas
• Palydovinė televizija
• Radijas
• Kasdienis kambariu tvarkymas
Linkime, kad nakvynė Kaune 4
žvaigždučių viešbutyje EUROPA

KAUNAS

būtu

tikrai

Restoranas ir baras
Viešbučio Europa Royale Kaunas
svečiai kviečiami į moderniai įrengtą
restoraną ir jaukų barą su vidiniame
kiemelyje
esančia
terasa
atsigaivinti ypatingais viešbučio
kokteiliais bei pasimėgauti puikiais
europietiškos virtuvės patiekalais,
orientuotais į sveiko ir gyvo maisto
tradicijas.
Restorano salė tinka dideliems
pokyliams ir priėmimams. Joje
galime surengti furšetus iki 400
asmenų arba banketus
iki 250
asmenų. Esant poreikiui, furšetus ir
banketus galime rengti bet kokioje

Jūsų pasirinktoje vietoje.
Konferencijų centras
Jeigu ieškote konferencijų salės ar
konferencijų centro Kaune, keturių
žvaigždučių
viešbutis
Europa
Royale Kaunas gali Jums pasiūlyti
naujai
pastatytą
modernų,
šiuolaikišką konferencijų centrą,
kuriame galima rengti verslo
susitikimus,
konferencijas,
seminarus, pokylius, mokymus bei
prezentacijas.
Konferencijų
centras
Jūsų
paslaugoms siūlo 6 modernias,
skirtingų dydžių konferencijų sales
bei du pasitarimų kambarius iki 25 ir
50
asmenų.
Vienu
metu
konferencijų salėse galime priimti iki
900
dalyvių.
Didžiausios
konferencijų salės talpina iki 250
dalyvių .

Pajuskite karališką komfortą keturių žvaigždučių viešbutyje EUROPA ROYALE KAUNAS

Neringa Tumasonė
Direktorė
EUROPA ROYALE Kaunas viešbutis
Miško g. 11
LT-44321 Kaunas, Lithuania
Ph: +370 37 407500
Mob: +370 698 85499
Fax: +370 37 407501
www.GroupEuropa.com

