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Atvykimo nuorodos / Arrival links

1. Ralio štabas / Rally HQ, serviso  zona.
2. Viešbutis / Hotel „Salduvė“
3. Viešbutis / Hotel „Tomas“
4. Veišbutis / Hotel „Medžiotojų užeiga“
5. Viešbutis / Hotel „Šaulys“
6. Viešbutis / Hotel „Turnė“
7. Viešbutis / Hotel „Šiauliai“
8. Viešbutis / Hotel „Skaistažiedė“
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„ŠIAULIAI – 2019“

2019 m. LIETUVOS MINI RALIO ČEMPIONATO III ETAPAS 
3st EVENT OF 2019 LITHUANIAN MINI RALLY CHAMPIONSHIP 

ŠIAULIAI, 2019-04-24/25

APGYVENDINIMO VIETOS / ACCOMMODATION PLACES
Šiaulių krašto medžiotojų užeiga“ ****
Dubijos g. 20, Šiauliai            El. paštas/ e-mail  
Tel. +370 41 524 526; Faks. +370 41 524 525                  Interneto svetainė/ website 

Modernus ir jaukus viešbutis centrinėje miesto dalyje. Šalia viešbučio įrengta uždara, video kameromis saugoma automobilių 
stovėjimo aikštelė. Viešbutis siūlo svečiams komfortą, puikų aptarnavimą, ramų ir turiningą poilsį.
Modern and comfortable hotel is located in the central part of town. The hotel is equipped a closed, video cameras secure 
parking. The hotel offers for guests comfort, excellent service, quite and pithy rest.

„Šaulys“ ****
Vasario 16-osios g. 40,Šiauliai                                        El. paštas/ e-mail  

Tel. +370 41 520 812;  Faks. +370 41 520 911     Interneto svetainė/ website 
           
Keturių žvaigždučių viešbutis  miesto centre, kuriame įrengti 20 vienviečių, 15 dviviečių, 2 triviečiai kambariai, 2 liuksai ir 2 
apartamentai. Kiekviename kambaryje yra satelitinė TV, tarptautinis telefono ryšys, bevielis internetas, mini baras, gerai įrengti 
vonios kambariai, kambario temperatūros reguliatorius. Viešbutyje yra restoranas, kavos baras, sauna su baseinu, treniruoklių 
salė, biliardas, požeminis garažas. Galima nemokamai naudotis baseinu ir treniruoklių sale.
Four-star hotel in the city center, equipped with 20 doubles, 15 doubles, 2 triples rooms, 2 luxe rooms and 2 suites. Each room 
has satellite TV, international phone communication, wireless Internet access, mini-bar, well-equipped bathrooms, a room 
thermostat. The hotel has a restaurant, a coffee bar, a sauna with a swimming pool, gym, billiards, underground garage. Free use 
of swimming pool and gym. 

Tomas“ ****
Tilžės g. 63A, Šiauliai         El. paštas/ e-mail  

Tel. +370 41 415 150; Faks. +370 41 455 541    Interneto svetainė/ website 

 „Saulininkas“ ***
St. Lukauskio g. 5A, Šiauliai          El. paštas/ e-mail  
Tel. +370 41 436 555;  +370 686 8187             Interneto svetainė/ website 
 Faks. +370 41 421 848           

Viešbutis miesto centre, atokiau nuo triukšmingų gatvių, šalia ramaus poilsio parko. Viešbutyje veikia europietiškos virtuvės 
patiekalų  restoranas. Norintys atsipalaiduoti gali pasikaitinti saunoje, atsigaivinti baseine, yra puiki sporto salė.
Hotel located in the center of city, far from noisy streets near the calm leisure park. There is a restaurant where you can order 
European cuisine. Those who want to relax we offer a sauna and freshen up in the pool, installed perfect gym.

„Grafaitės svetainė“ ***
Aušros g. 1, Ginkūnai, Šiaulių r.     El. paštas/ e-mail  
Tel. +370 41 589 120, +370  686 19191      Interneto svetainė/ website 
 Faks. +370 41 502152 

„Turnė“ ***
Rūdės g. 9, Šiauliai     El. paštas/ e-mail  
Tel. +370 41 500150;. +370 698 79513 Interneto svetainė/ website 
Faks. +370 41 429238

Viešbutis įsikūręs pačiame miesto centre. Netoli yra geležinkelio ir autobusų stotys, bankai, firmos ir parduotuvės. Restorane 
Jums pasiūlys įvairių europietiškų patiekalų. Svečių patogumui įrengta mašinų stovėjimo aikštelė.
The hotel is located in the city center. The hotel is near the railway and bus stations, banks, and shops. The hotel's restaurant 
offer a variety of European dishes. For comfort of the guests equipped a parking lot.

info@hoteluzeiga.lt

info@saulys.lt
www.saulys.lt

info@hoteltomas.lt
www.hoteltomas.lt

info@saulininkas.com

info@hotelgrafaite.com

hotel@turne.lt

www.hoteluzeiga.lt
     

         
www.saulininkas.com

               
www.hotelgrafaite.com

www.turne.lt



„Šiauliai“ ***
Draugystės pr. 25, Šiauliai El. paštas/ e-mail  

Tel. +370 41 437333; Faks. +370 41 438339    Interneto svetainė/ website 

Viešbutis įsikūręs Šiaulių miesto centre - patogiausioje miesto svečiams vietoje. Arti geležinkelio ir autobusų stotys, taip pat 
svarbiausios kultūros įstaigos ir bankai.Pro viešbučio langus atsiveria įspūdinga miesto panorama. Hotel is located in  Siauliai 
center  - in the most comfortable place the city guests. Close to the railway and bus stations, as well as the most important 
institutions and banks. From hotel overlooks an impressive panoramic view.

 „Vaivorykštė“ **
Gytarių g. 25, Šiauliai            El. paštas/ e-mail  

Tel.+370  41 510502                                          Interneto svetainė/website 
Faks. +370  41 540572

Viešbutis, įsikūręs tik 500 m nuo prekybos ir pramogų centro “Akropolis”. 2017 metais viešbutis buvo renovuotas.
Hotel is located just 500 meters from „Akropolis“ shopping and entertainment center. In 2017 hotel was renovated.

„Mobusta“ *
Vaidoto g. 33, Šiauliai  El. paštas/ e-mail  
Tel. +370 41 545488; Faks. +370 41 546275 Interneto svetainė/ website 

„Salduvė“ *
K. Donelaičio g. 70, Šiauliai El. paštas/ e-mail  
Tel. +370 41 553593; Faks.+370 41 553590

Tai ekonominės klasės viešbutis, siūlantis apgyvendinimo paslaugas darbininkams, sportininkams, turistams,  studentams. Šalia 
yra UAB “Šiaulių Dagris”, kur bus ralio štabas, vyks administracinė ir techninė komisijos. 
It is an economy class hotel offering accommodation for workers, sportsmen, tourists groups, students. Hotel is beside "Šiaulių 
Dagris", where the rally HQ and administrative checking and Scrutineering.

„Skaistažiedė“ *
Vairo g. 25 (Girulių g. 22B), Šiauliai El. paštas/ e-mail  

Tel.+370  645 77130; +370 674 79003,                                   Interneto svetainė/website 

Viešbutis „Skaistažiedė” įsikūręs netoli ralio štaboo, atokiau nuo triukšmingų gatvių garantuoja lankytojams ramybę ir gerą poilsį. 
Viešbutyje veikia restoranas, yra  mašinų stovėjimo aikštelė, nemokamas belaidis internetas.
Hotel Skaistažiedė is located near the rally headquarters, away from the noisy streets, which guarantees visitors peace of mind 
and a good rest. The hotel has a restaurant, car parking, and free Wi-Fi.

info@hotelsiauliai.lt
www.hotelsiauliai.lt

vaivorykstehotel@gmail.com
www.hotel.vaivorykste.com

siauliai@mobusta.lt

skaistaziedel@splius.lt
www.skaistaziede.lt

www.mobusta.lt

salduve@gmail.com



RALIO CENTRO SCHEMA
RALLY CENTER SCHEME

1 Priekabų parkingas / Trailers parking

2
Priešstartinė zona/ Regrupingo parkas / Uždaras parkas
Pre-start area  / Regroup park / Finish PF

3
Ralio štabas / Techninė komisija
Rally HQ / Scrutineering

4 Serviso parkas / Service park

5 Apdovanojimų vieta / Awarding place

STOP juosta

Į priekabų parkingą / To trailer parking

Į serviso parką / To service park

Į tech. komisiją / To scrutineering
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