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Viesu māja "Silmalas"
Viesu māja
Atpūtas bāze „Silmalas” atrodas Riebiņu novadā 900 metru attālumā no Rēzekne-Daugavpils autoceļa pašā Latgales centrā,
apmēram 40 km attālumā no Rēzeknes, Daugavpils, Krāslavas un Preiļiem. „Silmalas” ir atpūtai piemērota, brīnišķīga lauku
vide-skaistā Rušonas ezera krastā un meža ielokā.
Atpūtas komplekss "Silmalas" skaistā vietā Rušonas ezera krastā piedāvā labu atpūtu gan ģimenēm, gan pasākumu
organizēšanai.
• Naktsmītnes viesiem labiekārtotās kotedžās līdz 70 personām;
• Sniedzam ēdināšanas pakalpojumus;
• Telts noma kopējā platībā 200 m2 ar koka grīdu, aprīkota ar galdiem un krēsliem;
• Labiekārtota teritorija sporta, kultūras pasākumu un kāzu organizēšanai;
• Sporta laukumi :
2 pludmales volejbola laukumi,
1 strītbola laukums;
• Šķēršļu trase;
• Bērnu rotaļu laukums;
• Labiekārtota pludmale;
• Plaša teritorija telšu izvietošanai;
• Airu laivu noma;
• Izbraucienus ar motorlaivu pa Rušonas ezeru;
• Komerczveja dīķos;
• Pirts.
• Slēpju noma /ziemas periodā/
Cenas pēc vienošanās
Darbības periods visu gadu
Adrese: Siveriņa, Rušona, Riebiņu nov., LV 5329
E-pasta adrese: zalaneanna@inbox.lv
Mājas lapa: http://www.atputalatgale.lv,http://www.visitpreili.lv/kur-apmesties#place-55
Koordinātes: 56°12'2.7" N, 26°59'39.3" E
Darba dienas nedēļā: Pirmdiena - Svētdiena
Darba sezona: Visu gadu
Autostāvvieta: Ir
Tualete: WC, DC
Mazgāšanās iespējas: Duša, Pirts
Ekskursijas: Ir
Ēdināšana: Ir
Inventāra noma: Laiva, Katamarāns, Ūdensslēpes, Makšķere, Motorlaiva, Ūdens motocikls
Pirtis
Somu
10
Cena: 80 Ls
Cenā ietverts: zāļu pirts, guļvietas, terase
Guļvietas (klāt pie pirts): 5
Telpas pasākumiem: Terase svinībām 40 cilvēkiem, banketu zāle - līdz 50 personām
Pirts veids:

Vietu skaits:

Telšu vietas
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Atrodas 100 m no Rušonas ezera krasta
500
Cena: Pēc vienošanās
Cenā ietverts: Atpūta pie ūdeņiem, ugunskura vieta, dušu un tualetes izmantošana, sporta un atpūtas laukumu izmantošana
Apraksts:

Vietu skaits:

Konferenču telpas
Vietu skaits: 60
Iespēja ieturēt maltīti
Vietu skaits: 100
Grupu apkalpošana: Darbojas vasaras kafejnīca. Grupām iepriekš jāpiesakās.
Telpas pasākumiem: Atpūtas kompleksā „Silmalas” vasaras sezonā darbojas kafejnīca, kur iespējams garšīgi paēst, iegādāties
saldējumu, atspirdzinošus dzērienus
un alkaholu.
Uz pieteikuma klāj banketu galdus. Piedāvā ēdināšanas pakalpojumus kultūras un sporta svētku dalībniekiem.
Naktsmītnes laukos
Vietu skaits: 60
Vietu raksturojums: Labiekārtotas kotedžas.
Cena: Pēc vienošanās
Cenā ietverts: Naktsmītne
Atpūta pie ūdeņiem
Apraksts: Pirts atrodas 20 m no Rušonas ezera.
Kotedžas atrodas 100 m no Rušonas ezera. Kotedžas ūdens un meža (sila) malā. Iespēja rīkot kultūras un sporta atpūtas
pasākumus.
Cena: Pēc vienošanās
Cenā ietverts: Telšu vieta, ugunskura vieta,atkritumu savākšana,dušas,dzeramā ūdens padeves vieta,sporta laukumu noma,
automašīnu un autobusu stāvlaukumi,ūdens skalojamās tualetes, elektrības pieslēgums.
Sports, rotaļas: Pludmales volejbols, Sporta laukums
Peldvieta: Ir
Makšķerēšana: Ir
Aktīvā atpūta
Apraksts: Atpūtas bāze „Silmalas ”ir piemērota vieta lielu kultūras un sporta pasākumu rīkošanai. Teritorijas nomā ietilpst:
• divi pludmales volejbola laukumi
• strītbola laukums
• šķēršļu trase
• bērnu spēļu laukums
• sporta spēļu tiesnešu un pasākuma vadītāju pakalpojumi
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