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Laimavoti
Brīvdienu māja
Latgales dabas burvībā, Cārmiņa ezera ielokā, iespēja netraucēti baudīt klusumu un mieru kopā ar tuvajiem un mīļajiem
cilvēkiem. Piedāvā augsta komforta apstākļus naktsmītnēs “Ezera māja” un “SPA māja”, ar iespēju baudīt romantisku atpūtu
uz ūdens peldošajā mājiņā. Individualizēti pirts rituāli, SPA un detox procedūras, ķermeņa masāžas. Laimavoti ir
visbrīnišķīgākā vieta meditatīvai un relaksētai laika pavadīšanai, ogojot, sēņojot, vērojot gleznainos Cārmiņa ezera dabas
skatus, saullēktus un saulrietus, zvaigžņotās debesis, mēnesnīcu un klausoties putnu dziesmās. Aktīvās atpūtas piedāvājumi
vasarā – airu laiva, kanoe laivas, izbraucieni ar kuteri, veikbords, snorklēšana, velopārgājieni. Ziemā - slēpošana ar distanču
slēpēm, skijorings, slidošana.
Adrese: "Kalvīši", Aulejas pagasts, Krāslavas novads, Krāslavas nov., LV-5681
E-pasta adrese: info@laimavoti.lv
Mājas lapa: http://www.laimavoti.lv
Darba dienas nedēļā: Pirmdiena - Svētdiena
Darba sezona: Visu gadu
Autostāvvieta: Ir
Tualete: WC, DC
Mazgāšanās iespējas: Vanna, Duša, Pirts, Baseins, Džakuzi vanna
Pasākumi: Ir
Ekskursijas: Ir
Ēdināšana: Ir
Inventāra noma: Laiva, Velosipēds, Katamarāns, Kuteris, Makšķere, Sporta inventārs, Telts
Pirtis
Krievu
4
Pirts slotas: Dažādas
Cenā ietverts: Laimavotu viesiem tiek sagatavotas pirts slotiņas, kuras tiek rūpīgi veidotas no apkārtējo pļavu ziediem, bērzu,
liepas, ozolu, apses, pīlādžu, upeņu zariņiem. Tiek piedāvātas arī kadiķu pirts slotiņas. Pēc karsēšanās pirtiņā iesakam
veldzējošu peldi, lecot vai iegremdējoties dzidrajā un pilnīgi tīrajā Cārmaņa ezera ūdenī.Pirts rituālu laikā Laimavotu viesi var
baudīt Latgales pļavu zāļu tējas ar vai bez medus, īpašo Laimavotu vai Aglonas Svētavota ūdeni ar vai bez citrona vai
piparmētrām, kausu alus, kā arī augļus.
Citi pakalpojumi: Kamīns, Masāža, Pirts, Sēņošana, ogošana, Kamīnzāle, Maska, Pēršana, Zāļu tējas, Medus, Inventāra noma,
Ezers, Dziednieciskā pirts
Pirts veids:

Vietu skaits:

Naktsmītnes laukos
Vietu skaits: 8
Vietu raksturojums: SPA mājā - divas guļamistabas ar atsevišķām gultām.
Ezera mājā - divas guļamistabas ar vienu divguļamu un divām atsevišķām gultām.
Papildus vietu skaits: 2
Cenā ietverts: Naktsmītne
Iespēja gatavot, aprīkojums: Ir
Sadzīves tehnika: Galda piederumi, Elektriskā plītiņa, Duša, Dators
Citi pakalpojumi: Kamīns, Masāža, Pirts, Sēņošana, ogošana, Kamīnzāle, Maska, Pēršana, Zāļu tējas, Dūņu vannu ekstrakti,
Medus, Inventāra noma, Ezers, Dziednieciskā pirts
SPA
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