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Ūdens tūrisma attīstības centrs Bāka
Aktīvā atpūta
Iedzīvotāji aicināti aktīvi izmantot visas Bākas piedāvātās iespējas - labiekārtoto pludmali, telšu un piknika vietas, tenisa un
volejbola laukumus, kemperu un treileru vietas, skatu laukumu uz jumta terases, ūdenssporta inventāru, izstāžu zāli, kā arī
telpas izglītojošu semināru organizēšanai. Centrā pieejams sporta inventārs - tenisa raketes, volejbola bumbas, makšķeres, vēja
dēļi, ūdensslēpes, kaits u.c. Lai izmantoto motorlaivu apskates ekskursijai pa Lubāna ezeru, iepriekš noteikti jāpiesakās pa
minēto tālruni. Motorlaivu vada centra "Bāka" instruktors. Jāņem vērā, ka sliktos laika apstākļos šis pakalpojums netiek
piedāvāts.
Cenas skatīties šeit: https://baka.rezeknesnovads.lv/pakalpojumi/cenas/
Darba laiks:
(vasaras sezonā 01.05.- 30.09.)
Pirmdiena -----------Otrdiena 10.00 – 14.00
Trešdiena 10.00 – 15.00
Ceturtdiena 10.00 – 15.00
Piektdiena 10.00 – 18.00
Sestdiena 10.00 – 19.00
Svētdiena 10.00 – 19.00
(ziemas sezonā 01.10.- 30.04.)
Pirmdiena -----------Otrdiena 11.00 – 16.00
Trešdiena 9.00 – 16.00
Ceturtdiena 9.00 – 16.00
Piektdiena 9.00 – 16.00
Sestdiena 9.00 – 16.00
Svētdiena 9.00 – 16.00
Adrese: Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, Rēzeknes nov.
E-pasta adrese: baka@rezeknesnovads.lv
Mājas lapa: http://baka.rezeknesnovads.lv
Darba dienas nedēļā: Pirmdiena - Svētdiena
Tualete: WC
Mazgāšanās iespējas: Duša
Ekskursijas: Ir
Inventāra noma: Laiva
Telšu vietas
Konferenču telpas
Tehniskais nodrošinājums:

Ekrāns, Tāfele, Kondicionieris, TV, Video

Naktsmītnes laukos
Vietu raksturojums: Vēja istaba - divistabu (ģimenes) numurs
1 divguļamā gulta,
1 vienguļamā gulta
71.14 EUR/dnn
Ūdens istaba - vienistabas numurs
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1 divguļamā gulta
42.69 EUR/dnn
Sadzīves tehnika: Duša
Citi pakalpojumi: Ezers
Atpūta pie ūdeņiem
Apraksts: Iedzīvotāji aicināti aktīvi izmantot visas Bākas piedāvātās iespējas - labiekārtoto pludmali, telšu un piknika vietas,
tenisa un volejbola laukumus, kemperu un treileru vietas, skatu laukumu uz jumta terases, ūdenssporta inventāru, izstāžu zāli,
kā arī telpas izglītojošu semināru organizēšanai. Centrā pieejams sporta inventārs - tenisa raketes, volejbola bumbas,
makšķeres, vēja dēļi, ūdensslēpes, kaits u.c.
Lai izmantoto motorlaivu apskates ekskursijai pa Lubāna ezeru, iepriekš noteikti jāpiesakās pa minēto tālruni. Motorlaivu
vada centra "Bāka" instruktors. Jāņem vērā, ka sliktos laika apstākļos šis pakalpojums netiek piedāvāts.

Ūdenstūrisma attīstības centrs Bāka ir izveidots, Rēzeknes novada pašvaldībai realizējot projektu Nr. LLI – 010 „Ilgspējīga
tūrisma attīstība Kupišku lagūnas (Lietuva) un Lubāna ezera (Latvija) apkārtnē”, kur finansējums apkārtnes labiekārtošanas un
būvdarbu veikšanai piesaistīts no Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam. Projekta
galvenais mērķis bija radīt pievilcīgu vidi un apkārtni Lubāna ezera apkārtnē gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem.
Sports, rotaļas: Teniss
Peldvieta: Ir
Makšķerēšana: Ir
Aktīvā atpūta
Apraksts: Tenisa laukums, volejbola laukums, pludmale, makšķerēšana, motorlaivas izmantošana.
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