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Laivu noma "Beibuks"
Aktīvā atpūta
Laivu noma "Beibuki" iznomā koka plostus, kanoe laivas, smailītes, kā arī citu ar atpūtas un izklaides braucieniem pa
Daugavas lokiem saistīto inventāru, organizē pasākumus un sporta spēles brīvā dabā ar izmitināšanu un ēdināšanu. Nodrošina
ar transportu līdz starta vietai, izziņas materiāliem, maršrutu kartēm, pēc vajadzības - arī gidu. Piedāvā naktsmītnes divās
brīvdienu mājās ar pirti un visām ērtībām, telšu vietas, pārvietojamo pirtiņu uz riteņiem un apsildāmo āra kublu. Organizē
apmešanās vietas nobrauciena gaitā. Konkrētu maršrutu pieskaņo individuāli atbilstoši atpūtai plānotajam laikam. Maršruta
ilgums braucienam ar plostiem ir atkarīgs no gadalaika, straumes ātruma un vēja virziena. Plosta lielums veidojas atkarībā no
cilvēku skaita no atsevišķiem moduļiem, kur viena moduļa lielums 2x3 m, bet kravnesība aptuveni 300 kg. Uz plostiem
komplektā iekļauti galdi, soli, krēsli, nojumes, grils un glābšanas vestes. Organizē Vislatvijas ūdens tūristu saietu "Lielais
plosts".
Pie mums iespējams arī nopirkt un iznomāt laivas un dažādus piederumus - darbojas "Laivu placis": http://laivuplacis.lv/
Piedāvājums:
-Koka plostu noma līdz 150 cilvēkiem;
-Kanoe laivu noma līdz 100 cilvēkiem;
-Naktsmītnes divās brīvdienu mājās 10 – 35 personām;
Papildus informācija:
http://www.visitdaugavpils.lv/lv/turisms/brivdienu-maja-beibuki
-Apsildāmais āra kubls;
-Pārvietojamā pirts uz riteņiem;
-Telšu vietas;
-Inventārs, kas nepieciešams ceļojuma laikā;
-Pasākumu un sporta spēļu organizēšana brīvā dabā ar izmitināšanu un ēdināšanu;
-Transporta pakalpojumi līdz ceļojuma sākumvietai un sagaidīšana maršruta noslēgumā;
-Dažādi ūdenstūrisma maršruti pa Daugavu: individuāli un pēc katra klienta vēlmēm.
Adrese: Viļuši, Naujenes pagasts, Daugavpils nov.
E-pasta adrese: ilmars.lociks@inbox.lv
Mājas lapa: http://www.gribulaivot.lv www.plostunoma.lv,http://www.plostilatgale.lv
Darba dienas nedēļā: Pirmdiena - Svētdiena
Darba sezona: Visu gadu
Autostāvvieta: Ir
Tualete: WC
Mazgāšanās iespējas: Pirts
Pasākumi: Ir
Ekskursijas: Ir
Ēdināšana: Ir
Inventāra noma: Laiva, Plosts
Pirtis
Sauna, Melnā, Somu, Japāņu pirts - kubls
Jā
Iespēja gatavot, aprīkojums: Jā
Sadzīves tehnika: Jā
Citi pakalpojumi: Pirts
Pirts veids:

Pirts slotas:

Telšu vietas
Naktsmītnes laukos
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Vietu skaits:

35

Jā
Inventāra noma

Iespēja gatavot, aprīkojums:
Citi pakalpojumi:

Atpūta pie ūdeņiem
Aktīvā atpūta
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