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Dzerkaļi
Atpūtas komplekss
Atpūtas komplekss Cirmas ezera krastā viesiem piedāvā daudzveidīgas nakšņošanas iespējas.
Adrese: Dzerkaļi, Cirmas pagasts, Ludzas novads, Ludzas novads
E-pasta adrese: dzerkali@inbox.lv
Mājas lapa: http://www.dzerkali.lv
Darba dienas nedēļā: Pirmdiena - Svētdiena
Autostāvvieta: Ir
Tualete: WC
Mazgāšanās iespējas: Duša, Pirts
Pasākumi: Ir
Ēdināšana: Ir
Inventāra noma: Laiva, Velosipēds, Makšķere, Ūdensvelosipēds, Ūdens motocikls, Sporta inventārs
Pirtis
Aprīkota virtuves zona mājiņās.
Sadzīves tehnika: Jā, Gāzes plīts, Ledusskapis, Galda piederumi, TV, Veļas mašīna, Kafijas automāts, Duša, Internets
Telpas pasākumiem: Atpūtas māja
Atpūtas komplekss “Dzerkaļi ” piedāvā lielisku iespēju Atpūtas mājā organizēt dažādus pasākumus.
Jūsu rīcībā būs banketu zāle un konferenču zāle, kā arī viss nepieciešamais korporatīvajiem pasākumiem, banketiem,
dzimšanas dienu svinībām, kāzām un jebkuram citam jautram pasākumam draugu vai kolēģu lokā!
*Banketu zāli var izmantot pasākumu rīkošanai, līdz 120 viesiem.
Citi pakalpojumi: Pirts, Inventāra noma, Ezers
Iespēja gatavot, aprīkojums:

Telšu vietas
Apraksts: Atpūtas komplekss “Dzerkaļi” atrodas plašā privātā teritorija. Piedāvā izvietot teltis gan pašā Cirmas ezera krastā,
gan mākslīgo dīķu tuvumā. Kopumā līdz 1000 telts vietām. Teltis iespējams arī izvietot blakus soliņiem. Kā arī viesu ērtībām
piedāvā grila komplektu nomu, pārvietojamo galdu nomu, lapenes.
Atpūtas kompleksā “Dzerkaļi” ir plašs kemperu stāvlaukums ar iespēju pieslēgt elektrību un ūdeni, kā arī iztukšot
kanalizācijas konteinerus. Kemperu ērtībām piedāvā veļas mazgāšanas un gludināšanas iespēju, dušas telpu.
Vietu skaits: 1000
Konferenču telpas
Vietu skaits: 50

Internets, Galdi, TV, Liels galds ar krēsliem, Krēsli
Atpūtas māja
Atpūtas komplekss “Dzerkaļi ” piedāvā lielisku iespēju Atpūtas mājā organizēt dažādus pasākumus.
Jūsu rīcībā būs banketu zāle un konferenču zāle, kā arī viss nepieciešamais korporatīvajiem pasākumiem, banketiem,
dzimšanas dienu svinībām, kāzām un jebkuram citam jautram pasākumam draugu vai kolēģu lokā!
*Banketu zāli var izmantot pasākumu rīkošanai, līdz 120 viesiem.
Tehniskais nodrošinājums:
Cena:

Naktsmītnes laukos
Vietu skaits: 65
Vietu raksturojums: Naktsmītne
Tiek piedāvātas mājiņas ar aprīkotu virtuves zonu un terasi.
*Visās mājiņās ir duša un tualete. Kopējais vietu skaits mājiņās – līdz 80 guļvietām.
Telšu un kemperu vietas
Atpūtas komplekss “Dzerkaļi” atrodas plašā privātā teritorija. Piedāvā izvietot teltis gan pašā Cirmas ezera krastā, gan
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mākslīgo dīķu tuvumā. Kopumā līdz 1000 telts vietām. Teltis iespējams arī izvietot blakus soliņiem. Kā arī viesu ērtībām
piedāvā grila komplektu nomu, pārvietojamo galdu nomu, lapenes.
Atpūtas kompleksā “Dzerkaļi” ir plašs kemperu stāvlaukums ar iespēju pieslēgt elektrību un ūdeni, kā arī iztukšot
kanalizācijas konteinerus. Kemperu ērtībām piedāvā veļas mazgāšanas un gludināšanas iespēju, dušas telpu.
Makšķerēšana
Visu gadu Dzerkaļi piedāvā Jums makšķerēt atpūtas kompleksa „Dzerkaļi” dīķos vai blakus esošajā Cirmas ezerā. Cirmas
ezers : zandarts, plaudis, asaris, karūsa, raudas, rudulis, zutis, līnis.
Mākslīgajos dīķos: līnis, karūsa, karpa, asaris, rudulis, forele.
Aktīvā atpūta
Vasarā piedāvā tenisa kortu, volejbola, futbola un basketbola laukumus, galda tenisu, batutu, laivas, ūdens motociklu, SUP
dēļu, velonomas pakalpojumus, sporta inventāra nomu Un, protams, plašu, sakoptu Cirmas ezera pludmales teritoriju.
Bērniem tiek piedāvāta jautra un interesanta laika pavadīšana rotaļu laukumos.
Jebkurā laikā – biljards, novuss, darts.
Kā arī piedāvā organizēt sporta spēles un korporatīvās sacensības un dažādas nometnes.
Iespēja gatavot, aprīkojums: Tiek piedāvātas mājiņas ar aprīkotu virtuves zonu.
Sadzīves tehnika: Gāzes plīts, Ledusskapis, Galda piederumi, Elektriskā plītiņa, Tējkanna, TV, Veļas mašīna, Karaoke,
Satelīttelevīzija, Kafijas automāts, Duša, Internets
Telpas pasākumiem: Banketu zāle.
Atpūtas komplekss “Dzerkaļi ” piedāvā lielisku iespēju Banketu mājā organizēt dažādus pasākumus.
Jūsu rīcībā būs banketu zāle un konferenču zāle, kā arī viss nepieciešamais korporatīvajiem pasākumiem, banketiem,
dzimšanas dienu svinībām, kāzām un jebkuram citam jautram pasākumam draugu vai kolēģu lokā!
*Banketu zāli var izmantot pasākumu rīkošanai, līdz 120 viesiem.
Atpūta pie ūdeņiem
Apraksts: Atpūta pie Cirmas ezera. Laivu, ūdens motociklu, ūdens velosipēdu, SUP dēļu noma.
Sports, rotaļas: Futbols, Teniss, Bērnu laukums, Ir, Sporta laukums
Peldvieta: Ir
Makšķerēšana: Ir, Iespējams
Aktīvā atpūta
Apraksts: Makšķerēšana
Visu gadu Dzerkaļi piedāvā Jums makšķerēt atpūtas kompleksa „Dzerkaļi” dīķos vai blakus esošajā Cirmas ezerā. Cirmas
ezers : zandarts, plaudis, asaris, karūsa, raudas, rudulis, zutis, līnis.
Mākslīgajos dīķos: līnis, karūsa, karpa, asaris, rudulis, forele.
Aktīvā atpūta
Vasarā piedāvā tenisa kortu, volejbola, futbola un basketbola laukumus, galda tenisu, batutu, laivas, ūdens motociklu, ūdens
velosipēdu, SUP dēļu nomu, velonomas pakalpojumus, sporta inventāra nomu Un, protams, plašu, sakoptu Cirmas ezera
pludmales teritoriju.
Bērniem tiek piedāvāta jautra un interesanta laika pavadīšana rotaļu laukumos.
Jebkurā laikā – biljards, novuss, darts.
Kā arī piedāvā organizēt sporta spēles un korporatīvās sacensības un dažādas nometnes.
Cena: Ūdensmotociklu noma (1 min.) 2€
Katamarānu noma (ūdens velosipēdi) (1 stunda). 5€
Laivu noma (1 stunda). 5€
Tenisa korta īre (1 stunda). 5€
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2 raketes + tenisa bumbiņa (1 stunda). 2€
Autostāvvieta 10€
Teltas vieta 10€
Kempera vieta 10€
Elektrības pieslēgums kempera vietai 5€
Pirts (3 stundas) + Viena slota bez maksas 45 eur
(katra nākamā 1 stunda ) 5 eur
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