Vasals Latgolā

http://visitlatgale.com

Sporta atrakciju parks “Starp debesīm un zemi”
Sporta atrakciju parkā ir iespēja nodarboties ar aktīvo atpūtu, tādējādi veicinot veselīgu dzīvesveidu un pilnvērtīgu brīvā laika
pavadīšanu. Atpūta sporta parkā paredzēta gan pieaugušajiem, gan bērniem. Sporta atrakciju parks piedāvā spēlēt militāras
simulācijas spēli – Airsoft, jautru komandu spēli “Futgolf” un pašaut šautuvē zem klājas debess ar airsoft ieroci. Apmeklētāju
vidū iecienīta ir gaisa šķēršļu trase. Tā ir 2,5 m virs zemes.
Ja vēlies mierīgāku atpūtu, tad te var doties pastaigā pa veselības taku “Eņģeļa pēdiņas”, kuras garums ir 90 metri. Taka
noklāta ar 25 dažādiem posmiem un 13 dabīgiem materiāliem. Īpaši ieteicams cilvēkiem ar ortopēdiskām problēmām.
JAUNUMS
Klašu, korporatīvu vai grupu saliedēšanai vai dzimšanas dienu pavadīšanai piedāvā tīmbildingu – dažādas sportiskas
komandu spēles svaigā gaisā, kā arī klasēm ir iespēja piedalīties meistarklasēs ziepju vārīšanā, sveču vai vaska rociņu
gatavošanā un akvagrimā.
Pieejamas piknika vietas-nojumes, telšu vietas, ka arī mājīga pirts ar barbekjū.
Iepriekš pieteikties!
Adrese: Bartkeviči, Ūdrīšu pagasts, 5 km no Krāslavas, Krāslavas nov.
E-pasta adrese: po.domin@inbox.lv
Mājas lapa: http://atputakraslava.wordpress.com
Aktīvā atpūta
Apraksts: Sporta atrakciju parkā ir iespēja nodarboties ar aktīvo atpūtu, tādējādi veicinot veselīgu dzīvesveidu un pilnvērtīgu
brīvā laika pavadīšanu. Atpūta sporta parkā paredzēta gan pieaugušajiem, gan bērniem. Sporta atrakciju parks piedāvā spēlēt
militāras simulācijas spēli – Airsoft, jautru komandu spēli “Futgolf” un pašaut šautuvē zem klājas debess ar airsoft ieroci.
Apmeklētāju vidū iecienīta ir gaisa šķēršļu trase. Tā ir 2,5 m virs zemes.
Ja vēlies mierīgāku atpūtu, tad te var doties pastaigā pa veselības taku “Eņģeļa pēdiņas”, kuras garums ir 90 metri. Taka
noklāta ar 25 dažādiem posmiem un 13 dabīgiem materiāliem. Īpaši ieteicams cilvēkiem ar ortopēdiskām problēmām.
JAUNUMS
Klašu, korporatīvu vai grupu saliedēšanai vai dzimšanas dienu pavadīšanai piedāvā tīmbildingu – dažādas sportiskas
komandu spēles svaigā gaisā, kā arī klasēm ir iespēja piedalīties meistarklasēs ziepju vārīšanā, sveču vai vaska rociņu
gatavošanā un akvagrimā.
Pieejamas piknika vietas-nojumes, telšu vietas, ka arī mājīga pirts ar barbekjū.
Iepriekš pieteikties!
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