
Miestas  City♦ Punia Alytus Alytus

Viešbutis "ŠOLENA”  Hotel "ŠOLENA” ♦

Adresas  Accomodation address♦ Kauno g. 3, Punia Merkinės g. 2, Alytus Rato g.7a, Alytus

8 vietos  8 beds♦ Iki 30  up to 30♦ iki 35   up to 35♦

8 (4 dviaukštės lovos)  8 (4 beds with 2 floors)♦ 2 1,2,3,5

Lovos. Yra patalynė   Beds. Bedclothes available♦

Ar yra Wi-Fi Internetas?  Wi-Fi♦ Nėra  No♦ Yra  Yes♦ Yra  Yes♦

10 EUR 10 EUR

Yra  Yes♦

Nėra  No♦ Nėra  No♦ Nėra  No♦

Nėra  No♦ Nėra  No♦ 3 EUR - 5 EUR

Dušai, WC  Shower, WC♦ Yra  Yes♦ Yra  Yes♦

Yra  Yes♦

Yra, žr. Žemėlapyje  Yes, look the map♦ Yra, žr. Žemėlapyje Yes, look the map♦ Yra  Yes♦

Nėra  No♦ Yra  Yes♦

Nakvynės vieta  Name of Pilgrim ♦
accomodation

Svečių namai "Punios ainiai”  Guesthouse ♦
"Punios ainiai”

Alytaus kolegijos bendrabutis  Hostel of Alytus ♦
Kolegija

Kontaktai asmens, pas kurį 
rezervuoti nakvynės vietas  ♦
Contact for bed reservation

Punios ainiai, tel: 868368872
Dovilė, tel: 868265008

el.pastas puniosainiai@gmail.com.tel nr 
868368872

Bendrabučio valdytojas Virginijus Matulevičius tel: 8626 64632, email: virginijus.matulevicius@akolegija.lt Manager: Virginijus Matulevičius tel: 8626 64632, email: virginijus.matulevicius@akolegija.lt♦

Viešbutis “ +370 682 49202 arba Audronė 
Berškienė +370 682 50746  Call ♦

Reception  +370 682 49202 or 
administrator Audrone +370 682 50746

Kur/pas ką kreiptis atvykus į 
nakvynės vietą.

Išankstinės rezervacijos sąlygos  ♦
Local reception contact, 

Reservation terms 

Atvykus, kreiptis į Dovile, tel: 8-682-65008. 
Atvykimo ir isvykimo laika derinti telefonu iš 

anksto   On arrival, call Dovile, ph: +370-682-♦
65008. Inform on arrival and departure in 

advance.

Kreiptis į bendrabučio valdytoją, bet ne vėliau nei 1 
diena prieš atvykimą.  Atvykimas ir išvykimas 

derinamas kiekvienu atveju atskirai  Contact ♦
manager, at least 1 day before  arrival.

Arrival and departure to be agreed for each case

iš anksto pasitikslinti ar yra vietų, kreitis į 
viešbučio administratorę   Call at least 1 ♦
day in advance to ask for rooms available

Nakvynės vietų skaičius, viso  ♦
Number of beds in accomodation

Lovų skaičius kambaryje  Number ♦
of beds in a room

Lovos, patalynė (ar reikia savo 
miegmaišio)  Number of beds in a ♦

room

Lovos. Yra patalynė   Beds. Bedclothes ♦
available

Lovos, patalynė, rankšluoščiai  Beds, ♦
bedclothes, towels

Nakvynės kaina, EUR  Bed price, ♦
EUR/night

nuo 10 iki 20 EUR/asmeniui  from 20 to ♦
20 Eur per person

Virtuvė, savarankiškai gamintis 
maistą  Kitchen, for pilgrims to ♦

cook  food

Yra stalas , šaldytuvas, virdulys, kriaukle, indai  
 Mini kitchen (table, fridge, tea-kettle, sink, ♦

plates)

dalyje kambarių yra virtuvėlės, dalyje yra 
mikrobanges, galima butų nautotis 

viešbučio pusryčių sale   ♦

Vakarienė, ir jos kaina, EUR  ♦
Supper and price, EUR

Pusryčiai, ir jų kaina, EUR  ♦
Breakfast and price, EUR

Yra, visuose numeriuose  Yes, in all ♦
rooms

Skalbimo mašina, paslaugos kaina 
 Washing machine, service price♦

Suderinus galima skalbti, kitose patalpose   ♦
Yes, in other premises

Yra  Yes♦
2 EUR 

Parduotuvė netoliese  Shop ♦
nearby

Piligrimo paso antspaudavimas  ♦
Stamp in pilgrim passport

Taip, iš anksto pranešus, kad reiks  Yes, inform ♦
in advance

Pastabos, papildoma info  Extra ♦
info

Mokėti galima grynais arba banko kortele 
 Payment by cash and by credit card♦


