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Mežinieku mājas
Viesu māja
Bērniem rotaļu laukums ar pasaku namiņu un trušu apskati. Sporta laukums. Izziņas dabas taka (teatralizēta), ar norādēm un
aprakstiem gida pavadībā pēc iepriekšējās pieteikšanās.
Vienīgais Baltijā horoskopu parks .
Lielākām grupām- dažādu tautas svētku svinēšana uzturot senās tradīcijas, kopā ar kādu no folkloras kopām.
Īpaši piedāvājumi:
Veselības zupas vārīšana uz ugunskura ar dažādām aktivitātēm.
Veselības atgūšana, dabas enerģijas izbaudīšana.Latgales kulinārā mantojuma galds.Iespēja pašrocīgi cept maizīti.Pirts skola.
Ārstniecības augu buķete- zināšanas par to vērtību.
Iespēja pieteikt dzīvo mūziku!
Ekoloģiska viesu māja piedāva atpūtas un izklaides pēc jūsu vēlmēm!
Adrese: Gūteņi, Aglona, Aglonas nov., LV 5304
E-pasta adrese: meziniekumajas@inbox.lv
Mājas lapa: http://www.meziniekumajas.viss.lv
Koordinātes: 56°6'9.1" N, 26°56'29.8" E
Darba dienas nedēļā: Pirmdiena - Svētdiena
Darba sezona: Visu gadu
Autostāvvieta: Ir
Tualete: WC
Mazgāšanās iespējas: Duša, Pirts, Džakuzi vanna
Pasākumi: Ir
Ekskursijas: Ir
Ēdināšana: Ir
Inventāra noma: Laiva
Pirtis
Sauna
4
Pirts slotas: Visu veidu pirts slotas, gan koku, gan augu.
Cena: Pēc vienošanās
Guļvietas (klāt pie pirts): 64
Sadzīves tehnika: TV, Malkas plīts, Kamīns
Telpas pasākumiem: Svinībām, kāzām, semināriem, darba ballītēm, prezentācijām u.c. pasākumiem zāle 190 personām.
Citi pakalpojumi: Džakuzi, Sauna, Pēršana
Pirts veids:

Vietu skaits:

Telšu vietas
Apraksts: Objekts atrodas 1 km attālumā no Pakalna ezera, Tartakas upes 2 km, meža vidū.
Vietu skaits: 500
Cena: Pēc vienošanās
Cenā ietverts: Atpūta pie ūdeņiem
Konferenču telpas
Vietu skaits: 190
Tehniskais nodrošinājums:
Cena:

pēc vienošanās

Ekrāns, Tāfele, TV, Video, Krēsli

Amatniecība
Amatniecības veids:

Latgales kulinārā mantojuma saimniecība.Iespēja piedalīties maizes cepšanas procesā
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Cena:

pēc vienošanās

Ir
Ir

Izstrādājumu pārdošana:
Darba procesa apskate:
Dalība darba procesā:

Ir

Kultūrvēsturiskie objekti
Apraksts: vienīgais Baltijā Horoskopu parks "Zvaigžņu stāsti".Pastaiga gida pavadībā.
Ekskursijas uz Aglonas baziliku,Karaļkalnu,Velnezeru
Cena: pēc vienošanās
Interneta pieejas punkti
Dabas objekti
Apraksts: Iepazīšanās ar pasaku varoņu tēliem. Poētiska ekskursija un ģimenes bērnu iestudējums "Sapņi pie dabas".
Ārstniecības augu, putnu un dzīvnieku vērošana, sastopamas visas Latvijā augošās ogas. Grupām – dažādu Tautas Svētku
Svinēšana seno tradīciju garā ar folkloras kopām.(iespējams izvēlēties).
Vienīgais Baltijā Horoskopu parks (ģida pavadībā pēc iepriekšējas pieteikšanās).
Bērniem rotaļu laukums ar Pasaku namiņu, trušu apskati (barošanu), sporta laukums.
Aktīvai atpūtai : izziņas dabas taka (teatralizēta) ar norādēm, Gida pavadībā.
Vienīgais Baltijā Horoskopu parks (Gida pavadībā pēc iepriekšējas pieteikšanās.
• Veselības zupas vārīšana uz ugunskura ar dažādām aktivitātēm. Mājražoto produktu degustācija pie ugunskura, vai neliela
ekskursija.
Veselības atgūšana, dabas enerģijas izbaudīšana
Ārstniecības augu buķete-zināšanas par to vērtību.
Ekoloģiska viesu māja piedāvā atpūtas un izklaides pēc Jūsu vēlmēm.
Cena: Pēc vienošanās
Cenā ietverts: Apskate
Naktsmītnes laukos
Vietu skaits: 80
Vietu raksturojums: 64 gultas vietas
Papildus vietu skaits: 16
Cena: 10-15 EUR
Iespēja gatavot, aprīkojums: Ledusskapis
Sadzīves tehnika: TV, Veļas mašīna
Telpas pasākumiem: 190
Citi pakalpojumi: Pirts, Sēņošana, ogošana, Sauna, Trenažieru zāle, Pēršana, Zāļu tējas
Atpūta pie ūdeņiem
Apraksts: Objekts atrodas priežu mežā,1 km no Pakalna ezera
Cena: Pēc vienošanās
Cenā ietverts: Telšu vieta
Sports, rotaļas: Bērnu laukums, Sporta laukums
Peldvieta: Ir
Makšķerēšana: Ir
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