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Dridži
Atpūtas komplekss
Dridža ezera krastā. Četras vienstāvu guļbaļķu mājiņas ar koka dakstiņu jumtu, katrā no mājiņām omulīga virtuve,
ledusskapis, viesistabā ērtos atpūtas krēslos var pavērot savus iecienītos TV raidījumus. Tāpat katra mājiņa aprīkota ar saunu,
dušu un atsevišķu WC, iespēja izmantot 4 līdz 6 cilvēkiem.
Divi 1.5 stāvu namiņi ar kamīnu, saunu, dušu un atsevišķu WC, ir jauka virtuvīte, TV, bet no otrā stāva guļamistabas
balkona baudāms burvīgā Dridža skats.
Divstāvu viesu mājā var ieturēt maltīti un sarīkot viesības 80 - 90 ciemiņiem, vai rīkot konferenci un pēc tās relaksēties
saunā, vai apaļajā āra pirtī (kublā) piedāvājam četras jaukas viesistabas aprīkotas ar TV.
Kompleksa teritorijā izveidots arī telšu pilsētiņas laukums, kur ierīkots atsevišķs WC.
Ja vēlēsieties baudīt saulrietu nelielā draugu kompānijā, mēs piedāvāsim Jums nojumi ar kamīnu ezera krastā. Piedāvājam
izbraucienus ar 50 vietīgu plostu.
Līdzi jāņem pase!!!
Adrese: Pamales, Skaista, Krāslavas novads, LV-5671
E-pasta adrese: dridzi@inbox.lv
Mājas lapa: http://www.dridzi.lv,http://www.visitkraslava.com
Koordinātes: 55°58'30.8" N, 27°21'45.7" E
Darba dienas nedēļā: Pirmdiena - Svētdiena
Darba sezona: Visu gadu
Autostāvvieta: Ir
Tualete: WC, DC
Mazgāšanās iespējas: Duša, Pirts
Pasākumi: Ir
Ekskursijas: Ir
Ēdināšana: Ir
Inventāra noma: Laiva, Velosipēds, Katamarāns, Makšķere, Sporta inventārs, Plosts
Pirtis
Sauna, Krievu
6
Pirts slotas: Bērzu
Guļvietas (klāt pie pirts): 6
Pirts veids:

Vietu skaits:

Katrā namiņā ir virtuvīte ar nepieciešamo aprīkojumu un piederumiem.
Sadzīves tehnika: Ledusskapis, Galda piederumi, Mūzikas centrs, Elektriskā plītiņa, Tējkanna, TV, Radio, Mikroviļņu krāsns,
Duša, Video
Telpas pasākumiem: "Cīmeņu sātā" telpa svinībām (90 vietas)
Citi pakalpojumi: Kamīns, Pirts, Kamīnzāle, Sauna, Zāļu tējas, Inventāra noma, Ezers
Iespēja gatavot, aprīkojums:

Telšu vietas
Apraksts: Dridža ezera krastā
Vietu skaits: 200
Konferenču telpas
Vietu skaits: 40
Tehniskais nodrošinājums:

Ekrāns, Tāfele, Kodoskops, Galdi, TV, Video, Krēsli
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Iespēja ieturēt maltīti
Vietu skaits: 90
Grupu apkalpošana: Iepriekš piesakoties apkalpo gan individuāli, gan tūristu grupas. Nodrošinām ar komplekso ēdināšanu
lielos pasākumos.
Līku loču starp zilajiem ezeriem aizlīkumo ceļš uz atpūtas kompleksu „Dridži” Dridža ezera krastā. Jau pa ceļam gūsiet
estētisku baudījumu no mūsu vienreizējās Latgales dabas. „Dridžos” varēsiet nobaudīt garšīgu maltīti. Šeit iespējams svinēt
arī kāzas un citus svētkus. Papildus piedāvājums – naktsmītnes nelielos guļbaļķu namiņos, plašas aktīvās atpūtas iespējas.
Aprīkots bērnu rotaļu laukums. Īpašs piedāvājums – maltīte uz terases, no kuras paveras burvīgs skats uz Dridža ezeru.
Līdzi jāņem pase!!!
Telpas pasākumiem: Ir telpas semināriem un svinībām.
Īpaša virtuve: 90 vietas
Pasākumi: Ir
Naktsmītnes laukos
Vietu skaits: 50
Vietu raksturojums: Namiņos divvietīgas un tīsvietīgas istabas ar divvietīgām un vienvietīgām gultām.
"Cīmeņu sātā" - 4 istabas: 2 istabās viena divvietīga gulta, 2 istabās- trīs vienvietīgas gultas; 3 istabas- 6 vienvietīgas gultas, 1
divvietīga gulta
Papildus vietu skaits: 35
Iespēja gatavot, aprīkojums: Namiņos ir aprīkotas virtuves.
Sadzīves tehnika: Ledusskapis, Galda piederumi, Mūzikas centrs, Elektriskā plītiņa, Tējkanna, TV, Radio, Mikroviļņu krāsns,
Satelīttelevīzija, Kamīns, Duša, Video
Telpas pasākumiem: "Cīmeņu sātā" telpas svinībām-90 personām.
Citi pakalpojumi: Kamīns, Pirts, Sauna, Zāļu tējas, Inventāra noma, Ezers
Atpūta pie ūdeņiem
Apraksts: Plašas atpūtas iespējas. Laivu un katamarānu noma. Makšķerēšana.
Un jauka atpūta uz 50-vietīga plosta Dridža ezerā.
Sporta un atpūtas nometnes, ēdināšanu nodrošinam.
Sports, rotaļas: Volejbols, Bērnu laukums
Peldvieta: Ir
Makšķerēšana: Ir
Aktīvā atpūta
Apraksts: Ūdensprieki.Laivu noma. Velosipēdu noma.
Skaistajā Dridža ezerā varat peldēties un braukt ar laivām, izbaudot visu dabas dāvāto skaistumu.
"Dridžos" piedāvā braucienus ar plostu pa Dridža ezeru, varēsiet pat baudīt zivju zupu uz plosta! Ceļosiet pa Dridzi kā ar
lielu kuģi, jo pietiks vietas 50 cilvēkiem svinību sarīkošanai vai mierīgai atpūtai Latgales skaistajā ezerā!

2/3

Vasals Latgolā

http://visitlatgale.com

3/3

