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Silene Resort & SPA****
Atpūtas komplekss
Silene Resort & Spa piedāvā visu nepieciešamo neaizmirstamai atpūtai: dzīvošanu atpūtas namiņos vai labiekārtotos numuros,
atslābinošās SPA procedūras, restorāna „Silenes Terases” gardos ēdienus un aizraujošas atrakcijas, un aktīvus pasākumus gan
pieaugušajiem, gan bērniem.
Nakšņošanai tiek piedāvātas villas ar visām ērtībām un bezmaksas Wi-Fi, labiekārtoti numuri viesnīcā, kā arī ir iespēja
nakšņot teltīs, jo dabas parka teritorijā ir visas nepieciešamās ērtības – tualetes, ģērbtuves un duša.
Aktīvākai brīvā laika pavadīšanai Silene Resort & Spa piedāvā daudz aizraujošu variantu. Šeit ir virvju trase „Lūšu taka” ar
šķēršļiem, ekstremāls lidojums pāri ezeram, peintbols, spēle Lāča Medības, kā arī ir pieejama dažāda inventāra noma (dažādi
elektroskūteri, ūdens motocikls un katamarāni, velokarti un vēl daudz kas cits).
Mazos viesus gaida aizraujoši piedzīvojumi uz “Pirātu kuģa”, jautras atrakcijas un rotaļu laukumi ar dažādiem
slīdkalniņiem, šūpolēm un svētku zāli, bet mūsu dzīvnieku stūrītī bērnus sagaidīs jautrie zoodārza iemītnieki – vistiņas, truši,
kaza, alpaki un citi.
Restorāns „Silenes Terases” būs īstā vieta, kur izbaudīt ēdienu daudzveidību. Ēdieni šeit pagatavoti pēc pasaules labākajām
receptēm, izmantojot dabīgus produktus, kas izaudzēt Silene Resort & Spa dārzos. Īpašiem sarīkojumiem restorāns piedāvā
svētku ēdienkarti, ņemot vērā klienta vēlmes. “Silenes Terašu” elegantajā atmosfērā ar skatu uz ezeru ir tik viegli sajusties kā
karalienei vai kā karalim…
Jaunu noskaņu radīšanai atpūtai ezera krastā – aicinām uz gril-bāru! Šeit var ne tikai izbaudīt dabas skaistumu, bet arī pasūtīt
ēdienus restorāna “Silenes Terases” šefpavāram, kuri tiks pagatavoti Jūsu klātbūtnē, bet ja Jums patīk gatavot patstāvīgi un
nevarat iedomāties atpūtu bez tradicionālā ģimenes šašlika, tad grila mājiņa būs jūsu rīcībā ideālam piknikam.
Lieliska vieta vecpuišu ballītei vai pasēdēšanai ar draugiem ir “Silenes Krogs”, kas iekārtots īsti franciska lauku krodziņa
stilā, piedāvājot autentisku ēdienu karti un svaigu, aukstu alu.
Korporatīvā gara stiprināšanai Silene Resort & Spa piedāvā komandas saliedēšanas programmas un interesantus kolektīvus
pasākumus, piemēram, basketbolu, futbolu, florbolu, pludmales volejbolu, velomobīļu sacīkstes un daudz ko citu.
Silene Resort & Spa teritorijā atrodas atklātais baseins, karsta džakuzi vanna, somu pirts un japāņu pirts – kubls, kā arī kāzu
telts līdz 200 personām un mazāka telts korporatīvajiem pasākumiem.
Silenes Dabas SPA piedāvā izjust dabas harmonijas un enerģijas pilnas SPA procedūras, jo dabas SPA rituālos tiek
izmantotas Silenes dabas parka dabas veltes. Tās ir zālītes, kas vāktas purvos, pļavās, mežos un tiek rūpīgi žāvētas, saglabājot
to ārstnieciskās īpašības; vitamīniem bagātas ogas, dabīgas ēteriskās eļļas un aromātiskas tējas; kā arī dziednieciskie zilie māli
no dzidra Sila ezera.
Šmakovkas laboratorija Silenē ir mūsdienīgs un stilīgs objekts ar klasiskajām un ilggadējām šī dzēriena ražošanas tradīcijām.
Speciālisti izstrādāja vairākus dzēriena veidus, kuri tiek ražoti pēc pašu receptūras un salieti firmas pudelēs. Katrs Silene
Resort & SPA viesis var apmeklēt jauno laboratoriju, iepazīties ar produkta ražošanas procesu un tā vēsturi, pasūtīt visu
šmakovkas veidu degustāciju un jautru Latgalieša iesvētīšanas rituālu vai arī iegādāties dzērienu kā suvenīru.
Egles Villa Silene Resort & SPA . Uzcelts jauns korpuss ar komfortablu numuru plašu izvēli. Villā ir pieejami 13 numuri:
divvietīgi, trīsvietīgi, četrvietīgi, un pat piecvietīgi numuri ar izmitināšanas iespēju līdz 40 cilvēkiem, kā arī numurs cilvēkiem
ar ierobežotām iespējām. Villā darbojas itāļu virtuves restorāns.
Adrese: Silene, Skrudalienas pagasts, GPS: 55.72143149999999 , 26.786776799999984, Daugavpils novads
E-pasta adrese: silene@silene.lv
Mājas lapa: http://www.silene.lv
Darba dienas nedēļā: Pirmdiena - Svētdiena
Darba sezona: Visu gadu
Autostāvvieta: Ir
Tualete: WC
Mazgāšanās iespējas: Duša, Pirts, Baseins
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Ir
Ir
Ēdināšana: Ir
Pasākumi:

Ekskursijas:

Inventāra noma:

Laiva, Velosipēds, Katamarāns, Makšķere, Ūdensvelosipēds, Ūdens motocikls, Sporta inventārs

Pirtis
Pirts veids:

Sauna, Somu, Japāņu pirts - kubls
Džakuzi, Ezers

Citi pakalpojumi:

Telšu vietas
Apraksts: Dabas parka teritorijā ir visas nepieciešamās ērtības nakšņošanai teltīs – tualetes, ģērbtuves, duša, guļamtīkli un
guļamkrēsli.
Konferenču telpas
Tehniskais nodrošinājums:

Ekrāns, Tāfele, Bezvadu Internets, Apskaņošana, Galdi

Iespēja ieturēt maltīti
Pasākumi: Ir
Naktsmītnes laukos
Vietu skaits: 100

Ir iespēja gatavot pašiem mājīgi iekārtotā virtuvē.
Sadzīves tehnika: Gāzes plīts, Ledusskapis, Galda piederumi, Tējkanna, Mikroviļņu krāsns
Telpas pasākumiem: Ir
Citi pakalpojumi: Pirts, Biljards, Peintbols, Sauna, Inventāra noma, Ezers
Iespēja gatavot, aprīkojums:

Atpūta pie ūdeņiem
Sports, rotaļas: Futbols, Bērnu laukums, Pludmales volejbols, Basketbols
Peldvieta: Ir
Makšķerēšana: Ir
Aktīvā atpūta
Apraksts: Aktīvākai brīvā laika pavadīšanai atpūtas parks „Silene” piedāvā daudz aizraujošu variantu. “Silenē” ir Latgalē
vienīgā virvju trase „Lūšu taka” ar šķēršļiem, ekstremāls lidojums pāri ezeram, peintbols, kā arī ir pieejama dažāda inventāra
noma (dažādi elektroskūteri, ūdens motocikls un katamarāni, velokarti un vēl daudz kas cits).
SPA
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