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Atpūtas vieta "Pērtnieku karjers"
Aktīvā atpūta
“Pērtniekos” Jūs varēsiet lieliski atpūties pie ūdens kopā ar ģimeni vai draugiem, paslēpties no ikdienas steigas, atgūt enerģiju
un baudīt pilnvērtīgu lauku atpūtu gleznainajā dolomītatradnes teritorijā. Makšķerniekiem piedāvājam divus zivju dīķus, vienā
dīķī ir tikai foreles, otrā dīķī var noķert karpas, karūsas, asarus, raudas, stores, līdakas, samus.
Piedāvājam iespēju iepazīt dolomītatradni "Pērtnieki" piesakoties ekskursijai. Stāstījums par atradnes vēsturi, karjera
izstrādi, šķembu ražotni, pastaiga pa atradnes teritoriju un zivju dīķu apskate būs lieliska iespēja atpūsties svaigā gaisā un
papildināt savas zināšanas!
-aktīva atpūta pie dabas;
-foreļu, karpu, storu u.c. zivju makšķerēšana
-vieta viesībām, pasākumu nojume, bārbekjū mājiņa;
-pludmales volejbols;
-sacensību organizēšana divos laukumos;
-izklaides bērniem;
-ekskursija;
-kāzu pasākumi, vārti.
Adrese: Pērtnieki, Sakstagala pag.,, Rēzeknes nov., LV - 4638
E-pasta adrese: vlakonkarjers@inbox.lv
Mājas lapa: http://www.pertnieki.lv
Autostāvvieta: Ir
Ekskursijas: Ir
Ēdināšana: Ir
Telšu vietas
Apraksts: Ja vēlaties būt tuvāk dabai, pieejamas arī labiekārtotas telšu vietas.
Iespēja ieturēt maltīti
Īpaša virtuve: Pie mums ir pieejami arī ēdnīcas pakalpojumi (Pēc iepriekšēja pasūtījuma!). Pēc Jūsu pasūtījuma mēs
piedāvājam šašliku cepšanai svaigā gaisā vai bārbekjū mājiņā, zivju zupu uzvārītu uz atklātas uguns, kūpinājumus. Mūsu
saimnieces pagatavos Jums gardas uzkodas un uzklās svētku galdu, kā arī piedāvājam izbraukuma ēdināšanu.
Pasākumi: Ir
Naktsmītnes laukos
Vietu raksturojums: Pēc aizraujoši pavadītas dienas iepazīstot “Pērtniekus” un novadu esiet lapni aicināti palikt nakšņot
kempinga mājā- "Pērtnieki". Tā ir izvietota jau izstrādātā karjera teritorijā. Kempingmājā ir izveidota plaša un ērta istaba ar
guļammatračiem (līdz 40 cilvēkiem), pieejami spilveni un segas, ir iespējams īzīrēt matračus. Ja vēlaties būt tuvāk dabai,
pieejamas arī labiekārtotas telšu vietas.
Atpūta pie ūdeņiem
Peldvieta: Ir
Aktīvā atpūta
Apraksts: -aktīva atpūta pie dabas;
-foreļu, karpu, storu u.c. zivju makšķerēšana
-vieta viesībām, pasākumu nojume, bārbekjū mājiņa;
-pludmales volejbols;
-sacensību organizēšana divos laukumos;
-izklaides bērniem;
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-ekskursija;
-kāzu pasākumi, vārti.
Cena: Iebraukšana zivju dīķu teritorijā- 1,50 EUR;
•Bārbekjū mājiņas noma sākot no 15 EUR;
•Kempingmājas "Pērtnieki" cena- 30 EUR;
•Telts vietas cena- 3,70 EUR;
•Malkas klēpis pēc vienošanās;
•Par zivju cenām interesēties pa tel. 29293393;
•Ēdnīcas pakalpojumi un informācija pa tel. 26106333
Cenā ietilpst tualetes izmantošana, autostāvvieta, bērnu spēļu laukums, šūpoles, grillvietas ar galdiem un soliem.
Malku, šašliku, zivju zupu un uzkodas iespējams pasūtīt atsevišķi.
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