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Viešbučio aprašymas
3* viešbutis Zleep Hotel Billund įsikūręs šalia Bilundo tarptautinio oro uosto ketvirtojo terminalo, už 5 min. kelio automobiliu
nuo „Legoland“ pramogų parko ir Legolendo.
Šiame viešbutyje yra visą parą dirbanti registratūra, įdiegta savitarnos įsiregistravimo sistema ir įrengti nepralaidūs garsui
numeriai.
Šviesiuose ir paprastuose minimalistinio skandinaviško stiliaus numeriuose rasite patogias lovas, rašomuosius stalus,
plokščiaekranius televizorius ir galėsite naudotis nemokamu belaidžiu internetu.
103 dviviečiai kambariai išsidėstę 3 aukštuose, juos galima pasiekti liftu. Centrinis šildymas užtikrina jaukią patalpų
temperatūrą. Kai kuriuose kambariuose yra standartinė terasa. Svečiai tikrai gerai išsimiegos dvigulėje lovoje. Mažiesiems
keliautojams už tam tikrą mokestį gali būti pristatomos papildomos lovos arba vaikiškos lovos. Yra rašomasis stalas. Papildomi
kambariuose rasite arbatos / kavos stalelį, palydovine / kabeline TV, nemokamas belaidis internetas. Vonios kambariuose yra
dušai, vonios ir plaukų džiovintuvai.
Viešbučio sporto ir pramogų paslaugos užtikrina, kad viešnagės metu svečiai galės rinktis iš daugybės užsiėmimų. Geru oru
galėsite mėgautis terasoje. Viešbutyje siūlomos laisvalaikio pramogos ir patogumai: treniruoklių salė, aerobika arba už
papildomą mokestį pasivažinėjimas dviračiais / kalnų dviračiais. Taip pat įrengtas kampelis vaikams su lego stalu ir kaladėlėm,
didelė piešimo kreidelėmis lenta, per visa sieną, knygelės, stalo žaidimai. Viskuo galima naudotis nemokamai.
Pavalgyti galima restorane (su aukštomis kėdėmis), pusryčių kambaryje, kavinėje ir bare. Gausūs savitarnos pusryčiai
garantuoja puikią dienos pradžią (už papildomą mokestį, galima užsisakyti registratūroje).
Viešbutyje yra nemažai parduotuvių. Už papildomai siūlomas viešbučio paslaugas galima atsiskaityti banko kortelėmis, įskaitant
American Express, VISA ir MasterCard.
Lokacija išties labai gera, prie pat oro uosto, tad smagu stebėti kylančius ir besileidžiančius lėktuvus. Svečiams, keliaujantiems
automobiliu, yra parkavimo vietos (už papildomą mokestį).
Centras: 3,0 km
Viešasis transportas: 200 m
Turizmo centras: 3,0 km
Parkas: 2,9 km

Rekomenduojame aplankyti
Legolendas - tai pirmasis pasaulyje legolandas atidarytas dar 1968 m. Be abejo, tai populiariausia lankytina vieta, dar kitaip
vadinamas kaladėlių rojumi. Čia yra įkurtas ir Minilendas - pagrindinis pradinio Legolendo plano taškas - širdis. Būtent dėl to šis
parkas ir yra unikalus, palyginti su kitais pramogų parkais. Čia svečiai gali valandų valandas žiūrėti į šimtus kartų sumažintas
pasaulio žymiausių architektūrinių pastatų kopijas, lego miestus, pilis ir net lego žmones. Legolende taip pat gausu įvairiausių
atrakcionų, kurie jau būna įskaičiuoti į bilieto kainą. Papildomai mokėti nereikia. Belieka apsišarvuoti kantrybe, nes prie
populiariausių atrakcionų gali tekti eilėje palaukti nuo 15 iki 30 min. Bilietus į Legolendą galite įsigyti internetu, iš anksto,
savarankiškai čia, nuvykę į vietą arba paprašyti kelionių vadybininko pagalbos.
Legolendo teritorijoje galėsite mėgautis gardžiais ir gausiais patiekalais iš nuosavo LEGOLAND® Holiday Village restorano Pirates' Inn. Čia maistas patiekiamas švediško stalo maitinimo būdu. Siūloma įdomių salotų, dviejų rūšių mėsos, skirtingų
bulvių, padažų, žuvies, duonos, LEGO® gruzdintų bulvyčių, vaikų mėgstamų patiekalų, ledų furšetai su įvairiausiais priedais.
Legolendo restorane rekomenduojame užsisakyti staliuką iš anksto, kad nereikėtų alkanais pilvais lūkuriuoti, kol kas nors
pavalgys ir atlaisvins stalą. Tą galite padaryti čia. Kaina suaugusiems - 275 Danijos kronų (apie 30 Eur.), vaikams nuo 3 iki 12 m.
- 135 kronos (apie 18 Eur.), vaikams iki 2 metų - nemokamai.
Lalandija - tai 10 tūkst. kvadratinių metrų ploto vandens parkas ir pramogų centras su vandens čiuožyklomis, vidaus ir lauko
baseinais, sūkurinėmis voniomis. vandens čiuožyklas, baseinus, sūkurines vonias, pažaisti boulingą, golfą ir atsipalaiduoti. Čia
taip pat galima išbandyti daugybę žaidimų: boulingą, minigolfą ir kitus žaidimus ar šeimos sporto turus.

Bilietus ? Lalandijos

vandens pramog? park? galite ?sigyti ?ia.
Lego namas - tai didžiulis, net 12 tūkstančių kv. metrų ploto Lego namas, pastatytas iš 6,3 milijono lego kaladėlių. Jame rasite
milžinišką krioklį, tris T-Rex dinozaurus, lavos ugnikalnį, kalnus ir pilį. Įėjimo bilietą galite įsigyti čia.
Zoologijos sodas. Visai netoli Bilundo, už 24 km, įsikūręs Safario zoologijos sodas. Šiame zoologijos sode galima pamatyti
liūtų, dramblių, šimpanzių, žirafų, zebrų ir daugybę kitų gyvūnų, taip pat galima ir pamaitinti kupranugarius. Iš viso Safario
zoologijos sode gyvena daugiau nei 1000 gyvūnų iš viso pasaulio. Daugiau informacijos galite rasti čia ir įsigyti bilietus.
Bilundo skulptūrų parkas - puiki proga kvėpuojant grynu oru pasigrožėti įmantriais granito, plieno, bronzos šedevrais,
stovinčiais po atviru dangumi. Tarp galybės eksponatų yra ir “Mažojo Princo”, “Svajoti, gyventi, žaisti” skulptūros.

Transportas
Bilundo mieste veikia vienas didžiausių šalyje oro uostų. Todėl pasiekti miesto centrą yra nesudėtinga.
Autobusų transporto sistema Bilunde gerai išplėtota. Miesto centrą galima pasiekti keliais būdais: Autobusu, taksi, nuomotu
automobiliu arba pėsčiomis. Autobusu stotelė yra prie pat oro uosto, galite sėsti į bet kurį iš šių autobusų : 912X, 43, 143, 179 ir
pasieksite miesto centrą per 10 minučių. Vienam asmeniui autobuso bilietas kainuoja apie 3 eurus.
PASTABA: vasaros laikotarpiu yra galimybė nemokamai naudotis Bilundo miesto autobusu, kuris leidžia apžiūrėti apylinkes.
Autobusas kursuoja tarp Bilundo oro uosto, pagrindinių lankytinų vietų, apgyvendinimo vietų ir miesto centro. Autobusas
važiuoja reguliariai, nuo pirmadienio iki sekmadienio.

Klimatas
Šalčiausias mėnuo yra vasaris, kurio vidutinė temperatūra siekia 5°, o vidutinė žema temperatūra −4°, šilčiausias mėnuo yra
rugpjūtis. Jo vidutinė aukščiausia temperatūra siekia 18°.
https://www.kelioniulaikas.lt/kelione/seliones-legolende
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