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Ezerzemes
Brīvdienu māja
Atrodas pie Nirzas ezera
Adrese: Raipole, Nirzas pag., Ludzas nov., LV 5719
E-pasta adrese: ezerzemes@inbox.lv
Mājas lapa: http://www.ezerzemes.lv
Koordinātes: 56°22'37.1" N, 27°53'32" E
Autostāvvieta: Ir
Tualete: WC
Mazgāšanās iespējas: Duša, Pirts
Ēdināšana: Ir
Inventāra noma: Laiva, Velosipēds, Ūdensvelosipēds
Pirtis
Melnā
10
Pirts slotas: Bērzu slotas
Cena: 30 eur/ izkurināšana
Cenā ietverts: Pirts, 2 bērzu slotas
Guļvietas (klāt pie pirts): 12
Iespēja gatavot, aprīkojums: Brīvdienu mājā virtuve ar ledusskapi
Gāzes plīti un galda piederumiem 6 pers.
Sadzīves tehnika: TV, Veļas mašīna
Citi pakalpojumi: Kamīns
Pirts veids:

Vietu skaits:

Telšu vietas
Apraksts: Tikai kā papildvietas lielākām kompānijām.
Naktsmītnes laukos
Vietu skaits: 10
Vietu raksturojums: - brīvdienu mājā - atsevišķa koka māja viesiem ezera krastā. Mājā ir divas 2-vietīgas guļamistabas,
dzīvojamā istaba ar TV, mūzikas centru, ledusskapi, virtuves stūrīti, kamīnu. Duša, WC, pirts, iespējamas 2 papildvietas
dzīvojamā istabā uz izvelkama dīvāna.
Šajā mājā Jūs varēsiet justies kā saimnieki un būt netraucēti.
- ģimenes numurs - saimnieku mājas pagalmā atsevišķi 2-vietīga vasaras istaba ar skatu uz ezeru. Istabā TV, ledusskapis,
duša, WC. Iespējamas 2 papildvietas uz izvelkama dīvāna.
Papildus vietu skaits: 12
Cena: brīvdienu mājā - 90-110 eur/māja (2-6 pers.) (sezona), 50-90 eur/māja (2-6 pers.) (nesezona),
Nedēļas cena sezonā 540-660 eur/māja _2-6 pers.);
Nedēļas cena nesezonā 300-540 eur/ māja (2-6 pers.)
Ģimenes numurs - 40-50 eur/nakts (2-4 pers.). Cenā iekļauta 1 laiva.
Ģimenes numurs nedēļai - 240-300 eur /nedēļa (2-4 pers.). Cenā iekļauta 1 laiva.
Iespēja gatavot, aprīkojums: Brīvdienu mājā ir virtuves stūrītis ar ledusskapi, gāzes plīti, virtuves piederumiem 6 pers.
Sadzīves tehnika: Ledusskapis, Mūzikas centrs, TV, Veļas mašīna
Atpūta pie ūdeņiem
Apraksts: Nirzas ezers, dziļākais ezers Ludzas rajonā, bagāts zivīm.
Laivas (10 eur/diena, 2 eur/ stunda) un ūdensvelosipēds (10 eur/diena, 2 eur/ stunda) atpūtai uz ūdens
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Laivas (10 eur/diena, 2 eur/ stunda),
ūdensvelosipēds (10 eur/diena, 2 eur/ stunda)
Sports, rotaļas: Volejbols
Peldvieta: Ir
Makšķerēšana: Ir
Cena:

Aktīvā atpūta
Apraksts: Atpūta pie ūdens, makšķerēšana, volejbola laukums, basketbola grozs, velosipēdi (piedāvājam dažādus maršrutus),
galda teniss, novuss, šautriņas, badmintons, galda spēles. Bērni varēs šūpoties vai rotaļāties smilšu kastē.
Cena: Velosipēdu noma 5 eur/ diena vai 2 eur/ stunda
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