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Europa City Amrita 
 

Četrzvaigžņu viesnīca „Europa City Amrita”, iespējams, 
ir labākā izvēle Jūsu Liepājas apmeklējumam, plānojot atpūtas 
vai darījuma braucienus, organizējot konferences vai 
koorporatīvus pasākumus. Viesnīca „Europa City Amrita” 
piedāvā 83 komfortablas istabas, iekārtotas klasiskā 
skandināvu stilā.  

2016./2017.gada laikā 66 no viesu istabām ir pilnībā 
renovētas, piedāvājot viesiem modernas, komfortabli aprīkotas 
viesu istabas. Savukārt 17 istabas ir saglabātas kā budžeta 
vienvietīgas un divvietīgas istabas, lai piedāvātu ekonomiskāku 

uzturēšanos tiem, kas novērtē īpaši izdevīgu cenas un kvalitātes attiecību.  
Viesnīcai ir izdevīga atrašanās vieta – tā atrodas pilsētas centrā, 10 minūšu pastaigas attālumā no Rožu 

laukuma, 15 minūšu gājiena attālumā no balto smilšu pludmales, un 7 minūšu gājiena attālumā no Liepājas Olimpiskā 
Centra, SPA kompleksa un jaunuzceltās koncertzāles “Lielais Dzintars”. 

 
 

 
 
 

 “Lobby bārs” un restorāns “Oskars” viesnīcas pirmajā stāvā piedāvā izsmalcinātu virtuvi un plašu vīnu un citu 
dzērienu klāstu. Restorāna “Oskars” vizītkarte ir kvalitāte gan ēdienu pagatavošanā un pasniegšanā, gan apkalpošanā 
un servisā! 

 

“Bruno” bārs atrodas viesnīcas pagrabstāvā un ir iecienīts gan viesnīcas viesu, gan pašu liepājnieku vidū. Bruno 
bars piedāvā plašu ēdienkarti un tā ir vieta gan nesteidzīgām sarunām, gan atpūtai.  

 

Konferenču, banketu un semināru telpas darba grupām un svinībām būs piemērotas gan nelielam dalībnieku 
skaitam, gan salīdzinoši lieliem pasākumiem līdz 200 personām vienlaicīgi. Viesnīcas pārdošanas un banketu 
speciālisti, ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, piedāvās labākos risinājumus plānotā pasākuma dalībnieku uzņemšanai un 
ēdināšanai.  

 

Gadījumā, ja plānojat pasākumu ārpus viesnīcas “Europa City Amrita” telpām, restorāns piedāvā izbraukuma 
ēdināšanas pakalpojumus – gan jūsu ofisā, gan svinību vai konferences norises vietā. Mums ir viss nepieciešamais 
aprīkojums un pieredze, lai sniegtu izcilu servisu arī ārpus mūsu uzņēmuma telpām! 

 

Viesnīcai “Europa City Amrita” ir pieejams plašs pagalms, kuru piedāvājām izmantot viesnīcas un restorāna viesu, 
kā arī konferences apmeklētāju automašīnu novietošanai bez maksas.  
 
 

Izvēloties četrzvaigžņu viesnīcu “Europa City Amrita” Jūsu Liepājas apmeklējumam,  
Jums tiks nodrošināts serviss un komfortabla apmešanās  

atbilstoši viesnīcas kategorijai un augstajiem kvalitātes standartiem. 
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ISTABU APRAKSTS 
 
 

Pieejamo 
istabu sk. 

Istabas kategorija 
Personu 
sk.istabā 

Istabas apraksts Fotogrāfija 

8 
ECS – Budžeta 

vienvietīga istaba  
1 

~11 m
2 

 
TV, telefons, galds, skapis. 
Gultas izmērs 90x200cm 
Vannas istaba ar dušu. 

 

9 

ECT/ECD – Budžeta 
divvietīga istaba ar 1 

lielo vai 2 vienvietīgām 
gultām  

1 -2 

~ 17 m
2 

TV, telefons, galds, skapis.  
2 gultas 90x200cm vai 1 gulta 180x200cm. 

Vannas istaba ar dušu.  

22 
BSN – Biznesa klases 

vienvietīga istaba  
(RENOVĀCIJA 2016/2017.g.) 

1 

~13 m
2 

TV, telefons, minibārs, darba galds, skapis, seifs, 
manuāls gaisa kondicionieris, tējkanna, gludeklis. 
Gultas izmērs105x200cm. Vannas istaba ar dušu.  

28 

BSD/BST – Biznesa 
klases divvietīga istaba 
ar vienu lielo vai divām 

atsevišķām gultām 
(RENOVĀCIJA 2016/2017.g.) 

1 – 2 

~15 m
2 

TV, telefons, minibārs, darba galds, skapis, seifs, 
manuāls gaisa kondicionieris, tējkanna, gludeklis.  

2 gultas 90x200cm vai 1 gulta 180x200cm. 
Vannas istaba ar dušu.  

2 
SUP – SUPERIOR 
divvietīga istaba 

(RENOVĀCIJA 2016/2017.g.) 

1-2 
(sofa +1 
papildus 
personai) 

~17 m
2 

TV, telefons, minibārs, darba galds, skapis, seifs, 
manuāls gaisa kondicionieris, tējkanna, gludeklis. 
2 gultas 90x200cm vai 1 gulta 180x200cm + SOFA.  

Vannas istaba ar dušu.  

4 
JSU –  Junior Suite 

klases istaba 
(RENOVĀCIJA 2016/2017.g.) 

1-2 
(sofa  

max +2 
papildus 

personām) 

~ 35 m
2 

TV, telefons, minibārs, darba galds, skapis, seifs, 
manuāls gaisa kondicionieris, tējkanna, gludeklis. 
2 gultas 90x200cm vai 1 gulta 180x200cm + SOFA. 

Vannas istaba ar dušu un vannu.  

6 
SUI – Suite klases 

istaba 
(RENOVĀCIJA 2016/2017.g.) 

1-2 
(sofas  max 
+3 papildus 
personām) 

~ 50 m
2 

Atsevišķa dzīvojamā un guļamā zona. 2 x TV, 
telefons, darba galds, skapis, minibārs, galds, 

manuālais kondicionieris, tējkanna, gludeklis. 2 
gultas 90x200cm vai 1 gulta 180x200cm + 

divvietīga SOFA + vienvietīga sofa. Vannas istaba 
ar dušu.  

2 
APT – Apartment Suite 

klases istaba 
(RENOVĀCIJA 2016/2017.g.) 

1-2 
(sofas max 
+3 papildus 
personām) 

~ 52 m
2 

Atsevišķa dzīvojamā un guļamā zona. 2 x TV, 
telefons, darba galds, skapis, minibārs, galds, 
manuālais kondicionieris, gludeklis. Istabā ir 
virtuvīte ar tējkannu, plīts virsmu, mikroviļņu 
krāsni, trauku mazājamo mašīnu, ledusskapi, 

traukiem. 2 gultas 90x200cm vai 1 gulta 
180x200cm + divvietīga SOFA + vienvietīga sofa. 

Vannas isatba ar vannu. 

 

 

2 
PSU – Penthouse Suite 

room 

1-2 
(sofas +1 
papildus 
personai) 

~ 65 m
2 

1.stāvs sagatavots kā darba zona – darba galds, 
galds, WC un balkons. 2.stāvs – atpūtas un 

guļamzona: 2 x TV,  telefons, minibārs, galds, 
sofa, skapis,manuālais gaisa kondicionieris, 

gludeklis, tējkanna. Gultas istabā:180x 200 cm + 
sofa. Vannas istaba ar dušu un jaccuzi. 

 

 
 



  
 

  

EVERY CITY HAS OWN CITY 

SIA HOTEL AMRITA reģ.Nr./reg.No.:  52103015131, adrese/address: Rīgas iela 7/9, Liepāja, LV-3401, Latvija, tel.: +371 6 34 03434, fax: +371 6 34 80444 

A/S SEB Banka, kods/code: UNLALV2X, kont/account: LV88UNLA0012011467608                 

 

  

CENU PIEDĀVĀJUMS 
 

Pierasījuma detaļas:  
 
Paredzēto numuru skaits: ap 20 numuriem 
 
Ņemot vērā pieprasījuma detaļas, piedāvāju izmitināt sporta sacensību dalībniekus sekojošu kategoriju istabās par 
zemāk uzrādītajām cenām: 
 

Istabas kategorija 
Pers.sk. 
istabā 

Piedāvāto 
istabu sk. 

STANDARTA 
cena (BB) 

Piedāvātā cena Nakšu sk.  

BIZNESA vienvietīgā istaba ar 
vienvietīgu gultu 

1 8 60,00 EUR 30,00 EUR 1 

BIZNESA divvietīgā istaba 
(BST/BSD) ar divām atsevišķām 

vai vienu lielo gultu 

1 
5 

70,00 EUR 35,00 EUR 
1 

2 80,00 EUR 40,00 EUR 

Juniour Suite divvietīgā istaba 2 1 120,00 EUR 60,00 EUR 1 

Biznesa Suite divvietīga istaba 2 1 140,00 EUR 70,00 EUR 1 

Penthouse Suite divvietīgā 
istaba 

2 2 160, 00 EUR 80,00 EUR 1 

Budžeta vienvietīgā 1 8 50,00 EUR 25,00 EUR 1 

Budžeta divvietīgā istaba 
(BST/BSD) ar divām atsevišķām 

vai vienu lielo gultu 

1 
9 

60,00 EUR 30,00 EUR 
1 

2 70,00 EUR 35,00 EUR 

 
 
Piedāvātajās cenās ietilpst nakšņošana, brokastis, autostāvvietas izmantošana, PVN 12%. Piedāvājumā norādītas 
pieejamās istabas uz piedāvājuma sagatavošanas dienu.  Reģistrēšanās viesnīcā sākas no 14:00, izrakstīšanās – līdz 
12:00. Agrā reģistrēšanās un vēlā izrakstīšanās var tikt nodrošināta, saskaņojot ar viesnīcu, par papildus samaksu:  

Izrakstīšanās līdz 18:00 – tiek piemērota maksa 50% apmērā no istabas cenas; 
Izrakstīšanās pēc 18:00 – tiek piemērota maksa 100% apmērā no istabas cenas .  

 
Piedāvājums spēkā kamēr ir pieejamas viesu istabas. 

 
 
 

                                                      
 
 
 

 
Ar cieņu,  
Dāvis Podiņš 
Sales & Conferences manager 
Europa City Amrita  


