Miestas ♦ City

Prienai

Nemajūnai

Punia

Nakvynės vieta ♦ Name of Pilgrim
accomodation

Prienų globos namai ♦ Care residiantial
home in Prienai

Nemajūnų dienos centras ♦ Day Center of
Nemajūnai

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

Adresas ♦ Accomodation address

Panemunės g. 28, Prienai

Topolių g. 1

Kauno g. 3, Punia

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

Administratorė ♦ Administrator:
Vita, tel 8-618-65239,
Email: info@pgn.lt

Eimantas, tel. 8-676 85 688

Punios ainiai, tel: 868368872
Dovilė, tel: 868265008
el.pastas puniosainiai@gmail.com.tel nr
868368872

Kreiptis į Eimantą, tel 8-676 85 688,
rezervacija 1 dieną/parą iki atvykimo
pradžios ♦ Administrator Eimantas, ph.
+370 676-85688, call 1 day in advance
before arrival

Atvykus, kreiptis į Dovile, tel: 8-682-65008.
Atvykimo ir isvykimo laika derinti telefonu iš
anksto ♦ On arrival, call Dovile, ph: +370-68265008. Inform on arrival and departure in
advance.

15 vietų ♦ 15 beds

8 vietos ♦ 8 beds

Kur/pas ką kreiptis atvykus į
Kreiptis į Vitą, tel 8-618-65239, rezervacija 1
nakvynės vietą.
dieną/parą iki atvykimo pradžios ♦
Išankstinės rezervacijos sąlygos ♦
Administrator Vita, ph: 8-618-65239, call 1
Local reception contact, Reservation
day in advance before arrival
terms
Nakvynės vietų skaičius, viso ♦
Number of beds in accomodation

26 lovos ♦ 26 beds

Lovų skaičius kambaryje ♦ Number Kambariai su 2 ir 3 lovomis ♦ Rooms with 2 Kambariai su 2 ir 3 lovomis ♦ Rooms with
of beds in a room
and 3 beds
2 and 3 beds
Lovos, patalynė (ar reikia savo
miegmaišio) ♦ Number of beds in a Lovos, yra patalynė ♦ Beds and bedclothes
room

8 (4 dviaukštės lovos) ♦ 8 (4 beds with 2 floors)

Lovos. Yra patalynė ♦ Beds. Bedclothes
available

Lovos. Yra patalynė ♦ Beds. Bedclothes available

Ar yra Wi-Fi Internetas? ♦ Wi-Fi

Yra ♦ Yes

Yra ♦ Yes

Nėra ♦ No

Nakvynės kaina, EUR ♦ Bed price,
EUR/night

12, 13, 16 Eur priklausomai, 2 ar 3 vietų
kambarys ♦ 12-16 Eur depending on 2 or 3
bed room

10 Eur

10 EUR

Virtuvė, savarankiškai gamintis
maistą ♦ Kitchen, for pilgrims to
cook food

Yra, kambariuose šaldytuvas, mikrobangė,
Yra mikrobangė krosnelė ir virdulys ♦ Yes, Yra stalas , šaldytuvas, virdulys, kriaukle, indai ♦
virdulys ♦ Yes, fridge, microwave oven and
microwave oven and tea-kettle
Mini kitchen (table, fridge, tea-kettle, sink, plates)
tea-kettle in every room

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

Nėra ♦ No

Nėra ♦ No

Nėra ♦ No

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

Nėra ♦ No

Nėra ♦ No

Nėra ♦ No

Dušai, WC ♦ Shower, WC

Yra ♦ Yes

Yra ♦ Yes

Yra ♦ Yes

Skalbimo mašina, paslaugos kaina ♦
Washing machine, service price

Yra ♦ Yes
3 Eur

Yra ♦ Yes
2 Eur

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

Parduotuvė netoliese ♦ Shop nearby

Yra, Prienuose, per 200 metrų šalia ♦ Yes,
200 meters nearby

Yra, 1.3 km. nuo Dienos centro pastato ♦
Yes, 1.3 kilometer from the building of Day
Center

Yra, žr. Žemėlapyje ♦ Yes, look the map

Piligrimo paso antspaudavimas ♦
Stamp in pilgrim passport

Yra ♦ Yes

Yra ♦ Yes

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

Pastabos, papildoma info ♦ Extra
info

Atskiras pastatas ♦
Separate residential building

Labiau tinka grupėms, iš anksto pranešus
apie atvykimą (bent prieš 1 dieną) ir esant
dienos centre laisvų nakvynės vietų ♦ This
overnight-stay is more suitable for pilgrim
groups, reserve the beds at least 1 day in
advance before arrival

