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Miers un Harmonija  
Divu dienu atpūtas piedāvājums 

Piedāvājums 2 personām 
€ 353,00  

 
Mēs Piena muižā ticam, ka dzīve visapkārt ir pilna baudījumu un katram tik jāpastiepj roka, lai paņemtu sev tīkamāko. Dažkārt 
plašajā piedāvājumā nav nemaz tik vienkārši izvēlēties sev piemērotāko, tādēļ Piena muiža sagatavojusi īpašu divu dienu atpūtas 
piedāvājumu „Miers un harmonija”, kas ietver spēcinošu un emocionālu  pēršanos īstā lauku Baltajā pirtī, un vannu peldi labsajūtai 
un skaistumam. Uzdrošinies izbaudīt lauku un pirts burvību! Uzdrošinies atgūt un  izbaudīt mieru un mīlestību! 

  
Pirmā diena 

 Ierašanās un iekārtošanās numuriņā;  

 Pēršanās Baltajā lauku pirtī ar jaunām, spēkpilnām slotiņām, ļaujoties meža dvašas varenumam. Pirtnieka 
individuāli sagatavots un īpaši piemeklēts ķermeņa skrubis un pērieni ar zaļajām slotiņām - dvēseles tīrībai, 
savukārt prasmīga ūdens pielietošanas procedūra piepildīs atdzimšanas sajūtu. Pēršanās Piena muižas Baltajā 
pirti ietver ko vairāk nekā tikai karsēšanos un pēršanos – te prasmīga pirtnieka zināšanas dod iespēju 
ikvienam atgūt un papildināt enerģiju, izbaudīt lauku mieru un pirts spēku vairāku stundu garumā; 

 Pēršanās laikā baudiet veldzējošas mūsmājas zāļu tējas, savukārt pirms gulētiešanas saldākam miegam 
pasniegsim glāzi silta piena ar medu; 

 Nakšņošana divvietīgā Piena muižas numuriņā. 
 

 

Otrā diena 

 Rīta pelde muižas baseinā;  

 Vieglas lauku brokastis ar tēju vai kafiju; 

 Ļaušanās 30 minūšu vannas peldei mājīgajā SPA saloniņā, izvēloties savam noskaņojumam un vēlmēm 
piemērotāko - jūras sāls, pīlādžu, brūkleņu vai zemeņu vannu peldi; 

 Pēcpusdienu varat pavadīt nesteidzīgās pastaigās un dabas baudīšanai, izbraucienam ar velosipēdiem, 
nūjošanai u.c.’; 

 Svētdienās Piena muižā ir vēlā numuriņu atbrīvošana - 14:00. 
 

 
Rezervējot šo piedāvājumu Piena muižā - Jums pienākas pretimnākšana 10 % - 

Piena SPA rituāliem un 10% pusdienu maltītei „Rožu krodziņā” otrajā dienā 
 
 
Dzīves īpašajiem mirkļiem piedāvājam nakšņošanai arī Barona fon Mēdema luksusa numuriņu, ko iespējams 
rezervēt par papildus samaksu piesakoties atpūtas piedāvājumam.  
 

 


