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Brīvdienu māja "Vīteri"
Brīvdienu māja
Ja Jūs vēlaties apmeklēt „Latgales Šveici”, tad Jums jādodas uz viesu māju "Vīteri", kas meklējama Rēzeknes rajonā
gleznainā Adamovas ezera krastā, tikai 7 km attālumā no Rēzeknes.
Viesu māja atrodas ezera ziemeļu daļas krastā, kas ir noteikts kā augstvērtīgākā ezera skatu vieta.
Mājā ir:
- četras guļamistabas (13 guļvietas + 2 papildvietas)
- pirts un banketu zāle (līdz 40 personām)
- labiekārtota virtuve (elektriskā plīts, ledusskapis, elektriskā tējkanna )
- saulaina terase un balkons ar skatu uz ezeru.
Blakus esošā dīķa malā – īsta lauku pirts, kur pērties uz nebēdu.
Cena par nakšņošanu, banketu zāles īri un pirti atkarīga no cilvēku skaita, sezonas un nedēļas dienas.
Papildus piedāvā: laivu nomu, makšķerēšanu , grilu, novusu, slēpošanu, skriešanas-nūjošanas trasi.
Apkārtnē
- Izjādes ar zirgiem , izvizināties karietē vai kamanās piedāvā zemnieku saimniecība "Untumi",kas atrodas 12 km
attālumā no "Vīteriem".
- 1 km attālumā atrodas Sarkaņkalns , kur iespējams izbaudīt ziemas priekus braucot
no kalna.
- 10–15 min. brauciena attālumā var iepazīties ar Latgales keramiķu V.Vogula,P.Gailuma, V.Pankova darbiem, ar iespēju
izmēģināt savu roku podniecībā, slavenā koktēlnieka A.Rancāna darbiem.
- Netālu no "Vīteriem" var apskatīt arī Adamovas muižu, Sv.Helēnas avotu, Gribuļu pilskalnu, Purmaļu laukakmeni u.c.
objektus.
Adrese: Biksinieki, Vērēmu pag.,, Rēzeknes nov., LV - 4647
E-pasta adrese: viesturs.serzants@inbox.lv
Mājas lapa: http://www.viteri.viss.lv
Koordinātes: 56°33'56" N, 27°23'28.5" E
Darba dienas nedēļā: Pirmdiena - Svētdiena
Darba sezona: Visu gadu
Autostāvvieta: Ir
Tualete: WC
Mazgāšanās iespējas: Duša, Pirts
Ekskursijas: Ir
Ēdināšana: Ir
Inventāra noma: Laiva
Pirtis
Krievu
40
Pirts slotas: Bērzu
Cena: Banketu zāle 57 EUR, pirts pirmā stunda 22 EUR, katra nākošā 7 EUR. Ledusskapis,el.plīts,TV.
Pirts veids:

Vietu skaits:

Naktsmītnes laukos
Vietu skaits: 13
Vietu raksturojums: 1 istabā 1 divguļamā gulta
1 istabā 1 divguļamā un 1 vienguļamā gulta
2 istabās 3 vienguļamās gultas
Papildus vietu skaits: 2
Cena: 10 - 20 EUR no rersonas
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150 EUR visa māja

Ledusskapis
Elektriskā plīts
Mikroviļņu krāsns
30 pers. galda pied.
Sadzīves tehnika: TV, Veļas mašīna
Telpas pasākumiem: Ir
Iespēja gatavot, aprīkojums:

Atpūta pie ūdeņiem
Peldvieta: Ir
Makšķerēšana: Ir
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