Vasals Latgolā

http://visitlatgale.com

Viesnīca"Piedruja"
Viesnīca
Eiropas ceļu krustojumā Jūs ar prieku sagaidīs baznīcu un lūgšanas namu kupolu mirdzums pierobežas Piedrujā. Tā ir vieta,
kur Eiropas Savienība sākas. Otrpus Daugavai var vērot dzīvi Baltkrievijas ciematā Drujā.
Piedrujā jau vairākus gadus darbojas viesnīca “Piedruja”, kura piedāvā labiekārtotas naktsmītnes 52 cilvēkiem, konferenču
telpas 25 cilvēkiem, ekskursijas pa Piedruju un tās apkārtni. Šeit ir iespēja pavizināties ar laivu pa nelielo, kluso un tīro
ezeriņu, paklausīties, kā dzied vējiņš meldros, izbaudīt aizraujošo ceļojumu ar plostiem pa Daugavu, atpūsties pie ugunskura
klusā vietiņā pie Daugavas, dzert tēju no patvāra uz čiekuriem un pilnīgi atdoties tīram gaisam un neskartam mūsu dabas
skaistumam.
Adrese: Piedruja, Krāslavas novads, LV-5662
E-pasta adrese: viesnicapiedruja@inbox.lv
Mājas lapa: http://www.visitkraslava.com
Koordinātes: 55°47'53.7" N, 27°26'7.2" E
Darba dienas nedēļā: Pirmdiena - Svētdiena
Darba sezona: Visu gadu
Autostāvvieta: Ir
Tualete: WC, DC
Mazgāšanās iespējas: Duša
Pasākumi: Ir
Ekskursijas: Ir
Ēdināšana: Ir
Inventāra noma: Laiva, Makšķere, Plosts
Telšu vietas
Apraksts: Objekts atrodas 300 m attālumā no Kolodas ezera, 400 m attālumā no Daugavas. Kulinārijas šovi, nobraucieni pa
Daugavu gar Eiropas Savienības pierobežu.
Konferenču telpas
Vietu skaits: 25
Tehniskais nodrošinājums:

Ekrāns, Papīra tāfele, Galdi, TV, Liels galds ar krēsliem

Iespēja ieturēt maltīti
Vietu skaits: 52
Grupu apkalpošana: Ir
Telpas pasākumiem: Ir 52 sēdvietas
Īpaša virtuve: Latgales kulinārā mantojuma dalībnieks.
Maltīti var ieturēt tad, ja pieteiksieties iepriekš.
Eiropas ceļu krustojumā Jūs ar prieku sagaidīs ar baznīcu un lūgšanas namu kupolu mirdzumu pierobežas Piedrujā. Tā ir
vieta, kur Eiropas Savienība sākas. Otrpus Daugavai var vērot dzīvi Baltkrievijas ciematā Drujā. Piedrujā darbojas viesnīca
“Piedruja”, kura piedāvā labiekārtotas naktsmītnes 52 cilvēkiem, konferenču telpas 25 cilvēkiem, ekskursijas pa Piedruju un
tās apkārtni. Šeit ir iespēja nopeldēties un pavizināties ar laivu pa nelielo, kluso un tīro ezeriņu, izbaudīt aizraujošo ceļojumu
ar plostiem pa Daugavu, atpūsties pie ugunskura klusā vietiņā pie Daugavas, dzert tēju no patvāra, kas kurināts ar čiekuriem un
pilnībā atdoties tīram gaisam un neskartam mūsu dabas skaistumam. Viesnīcas kafejnīcā viesmīlīgie saimnieki piedāvā
nogaršot kulinārā mantojuma tradicionālos mājas ēdienus, kas satur sevī 5 tautu (latviešu, lietuviešu, poļu, baltkrievu, ebreju)
gaumes, kuri daudzos gadsimtos ir dzīvojuši kopā šajā pierobežas teritorijā. Vakariņas iespējams organizēt šova pavadībā
(priekšnesums latgaliešu multinacionālā stilā, kas raksturīgs tieši šai videi Latvijas – Baltkrievijas pierobežā) mazām un lielām
grupām, telpās vai dabā.
Pasākumi: Ir
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Naktsmītnes laukos
Vietu skaits: 52
Vietu raksturojums: 1 istabā 1 vienguļamā gulta
1 istabā 4 vienguļamās gultas
1 istabā 5 vienguļamās gultas
3 istabās 1 divguļamā gulta
12 istabās 3 vienguļamās gultas
Iespēja gatavot, aprīkojums: Ir
Sadzīves tehnika: Gāzes plīts, Ledusskapis, Galda piederumi, TV, Duša
Telpas pasākumiem: 50 sēdvietas, ēdināšanas pakalpojumi pēc vienošanās
Citi pakalpojumi: Sēņošana, ogošana, Zāļu tējas, Ezers
Atpūta pie ūdeņiem
Apraksts: Objekts atrodas 300 m attālumā no Kolodas ezera, 400 m attālumā no Daugavas.
1-3 dienu ekskursija ar piepūšamajiem plostiem (2 plosti) pa Daugavu. Līdzi dodas pavadonis. Saimnieki nodrošinās Jums
arī ēdināšanu. Jūs varēsiet izbaudīt visus atpūtas jaukumus, atpūsties pie ugunskura, cepot šašlikus, vārot zivju zupu, baudot
patvārī gatavoto tēju. Iespējama plostu transportēšana. Jāpiesakās iepriekš. Līdzi jāņem pases!
Peldvieta: Ir
Makšķerēšana: Ir
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