Viesu nama informācija

Tempļa viesu nama informācija
Adrese: Tempelvägen 4, SE–137 42 Västerhaninge, Zviedrija
Tālrunis: +46(0)8–500 655 30
E-pasts: stock-hos@ldschurch.org
Viesu nama rezervācija var tikt veikta pa tālruni, automātisko atbildētāju vai e-pastu.
Pēc rezervācijas veikšanas jūs saņemsiet apstiprinājumu no viesu nama personāla.
Reģistratūras
Pirmdiena:
Otrdiena:
Trešdiena:
Ceturtdiena:
Piektdiena:

darba laiks:
9.00–11.00
7.30–11.00
7.30–11.00
7.30–11.00
9.00–13.00

12.00–19.00
12.00–14.00
12.00–14.00
12.00–14.00

Istabas:
8 istabas ar 2 gultām
2 istabas cilvēkiem ar invaliditāti (trīs gultas katrā istabā)
2 istabas ar 4 gultām
11 istabas ar 6 gultām
Cena par gultasvietu vienai naktij:
Istabās ar 4 un 6 gultām – 80 SEK.
Istabās cilvēkiem ar invaliditāti – 80 SEK.
Istabās ar 2 gultām – 140 SEK.
Cena istabai par vienu nakti:
Istaba cilvēkiem ar invaliditāti – 280 SEK.
Istaba ar 2 gultām – 280 SEK.
Istaba ar 4 un 6 gultām – 280 SEK.
Istabas ir pieejamas sākot ar pulksten 16.00 ierašanās dienā. Izrakstīšanās laiks parasti ir vēlākais
plkst. 10.00 no rīta.
Cenā ir iekļauta vatēta sega un spilvens, palagi un liels dvielis. Pieejama bērnu gultiņa.
Viesiem ir pieejama ēdamistabas zona un koplietošanas virtuve. Katrai istabai ir atvēlēta vieta
ledusskapī un virtuves skapītī.
Tikai tie, kas plāno apmeklēt templi katru dienu, drīkst rezervēt istabu viesnīcā (līdzi atbraukušie
bērni ir izņēmums).
Jauniešu grupas, kas izpilda kristības, drīkst palikt viesu namā. Jauniešu vadītājiem jārezervē
atsevišķa istaba. Saskaņā ar Augstākā prezidija norādījumiem, vadītāji nedrīkst gulēt vienā istabā ar
jauniešiem.
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Viesu nama istabas tiek rezervētas, pamatojoties uz sekojošām prioritātēm:
1. Tempļa apmeklētāji, kuri saņem savu paša endaumentu, bērni, kuri tiks saistīti ar saviem
vecākiem, pāri, kuri gatavojas laulāties, vai pāri, kuri ir iepriekš noslēguši civilo laulību un
vēlas tikt saistīti. Lai šī prioritāte būtu spēkā, istabu rezervācija jāveic ne vēlāk kā 4 nedēļas
pirms ierašanās nedēļas pirmdienas.
2. Baznīcas locekļi, kuri apmeklē templi, kad viņu stabam, misijai vai apgabalam ir nozīmēta
tempļa nedēļa. Lai iegūtu šo prioritāti, istabu rezervācija jāveic ne vēlāk kā 4 nedēļas
pirms ierašanās nedēļas pirmdienas. Istabu rezervāciju veic katras vienības pārstāvis.
3. Kad visiem iepriekš minētajiem ir rezervēta gultasvieta, atlikušās vietas tiek sadalītas tiem,
kas pirmie atbrauc un pirmie reģistrējas, atbilstoši rezervāciju datumiem.
Mēs bieži saņemam lūgumus no grupām, kas vēlas izmantot viesu namu noteiktiem mērķiem,
piemēram, sapulcēm vai virtuves izmantošanu ēdiena gatavošanai. Tempļa departaments pavisam
skaidri norāda, ka viesu nams ir paredzēts tikai tiem viesiem, kuri, sakarā ar tempļa apmeklēšanu,
izmanto viesu namu kā mierīgu un praktisku mitekli. Mums tika lūgts noraidīt citus pieprasījumus.
Mēs saprotam, ka piekļuve viesu namam būtu praktiska vieta bīskapiju, apgabala un staba
aktivitātēm, bet mēs lūdzam, lai jūs saprastu, kāpēc mēs noraidām šādus lūgumus.
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