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Brīvdienu māja "Beibuki"
Brīvdienu māja
Brīvdienu māja "Beibuki" piedāvā naktsmājas un atpūtu no ikdienas un darba straujā ritma mierīgā, klusā dabas stūrītī,
Daugavas upes krastā, tikai 14 kilometrus no Daugavpils. Šeit var iznomāt arī laivas (smailītes un kanoe līdz 100 personām)
un plostus, kā arī baudīt veselības veicināšanas procedūras dažādās pirtīs un apkurināmā āra kublā.
Ir pieejamas divas atsevišķas brīvdienu mājas.
Brīvdienu māja "Bite"
Divstāvu guļbūves ēka ar visām ērtībām īpaši piemērota ģimenes atpūtai vai draugu kompānijai . Tās pirmajā stāvā ir mājīga
kamīnzāle, sauna, duša un tualete, kā arī labi aprīkota virtuve ( elektriskā plīts, ledusskapis, tējkanna, trauki), ir veļas mašīna
un visā ēkā darbojas WiFi. Otrajā stāvā atrodas divas guļamtelpas - ar vienu divguļamo gultu (ir iespējams nodrošināt
papildvietu) un ar četrām divguļamām gultām.
Pie mājas "Bite" ārpusē atrodas apkurināms āra kubls, ugunskura vieta ar griliem un katliņiem, batuts, var novietot arī teltis
(līdz 10). Māju var iznomāt uz ilgāku laiku.
Brīvdienu māja "Kamene"
Divstāvu guļbūves ēka lielākām grupām - laivotājiem, plostniekiem, svētku svinēšanai.Ēkas pirmajā stāvā ir divas atsevišķas
istabas, katrā gultas vietas 9 personām, bet otrajā stāvā gultas vietas 12 personām kopējā telpā. Visā ēkā darbojas WiFi,
pieejams Venden ūdens (iekārta ar karsto un auksto ūdeni). Labierīcības atrodas ārpus ēkas - ir tualetes un dušas ar silto ūdeni.
Mājā "Kamene" pēc iepriekšējas saskaņošanas var nakšņot ar mājdzīvniekiem
Pie mājas "Kamene" ārpusē ir nojume līdz 40 cilvēkiem, ugunskura vieta ar griliem un katliņiem, volejbola laukums, batuts,
kā arī telšu vietas (līdz 10 teltis).
Klienti var izmantot divas lieliskas pirtis - apaļo, pārvietojamo pirti "Zīle" ar 6 vietām un īstu, senu melno (dūmu) pirti
"Melnais Pīters"
Piedāvā arī pirtnieces pakalpojumus un iespēju izbaudīt latviskās pirts pēršanās rituālu.
"Beibuki" atrodas aizsargājamo ainavu apvidus "Augšdaugava" teritorijā, kas iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma
Latvijas nacionālajā sarakstā
Papildus informācija:
Iznomā koka plostus un laivas. Organizē pasākumus un sporta spēles.
Adrese: Viļuši 4, Viļuši, Naujenes pagasts, Daugavpils nov.
E-pasta adrese: ilmars.lociks@inbox.lv
Mājas lapa: http://www.plostilatgale.lv,http://www.plostunoma.lv
Darba dienas nedēļā: Pirmdiena - Svētdiena
Darba sezona: Visu gadu
Pirtis
Telšu vietas
Naktsmītnes laukos
Atpūta pie ūdeņiem
Aktīvā atpūta
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