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Brīvdienas dzīves baudītājiem 
Divu dienu atpūtas piedāvājums ar nakšņošanu 

 
Piedāvājums 2 personām 

€ 279.00  

 
Pirmā diena 

 Ierašanās un iekārtošanās numuriņā;  

 Individuāla tenisa spēle 1h garumā*; 

 Pirts kompleksa apmeklējums 1h garumā Kungu mājā; 
Kungu pirts kompleksa apmeklējums Piena muižā, ir individuāls apmeklējums.  
Piena muižas filozofijas pamats – mierpilna un harmoniska atpūta. 
Kungu pirts komplekss – kamīntelpa, mitrā sauna, aromātiskā tvaika pirts un baseins ar pretstraumi. Peldmētelis - Jūsu 
numuriņā. Viss - tikai un vienīgi Jūsu netraucētā rīcībā! 

 Nakšņošana divvietīgā Piena muižas numuriņā. 
 

Otrā diena 

 Rīta pelde muižas baseinā;  

 Vieglas lauku brokastis ar tēju un kafiju; 

 Individuāla tenisa spēle 1h garumā*; 

 Viņam- Īpaši vīriešiem izstrādāta SPA procedūra, kurā tiek izmantotas kaņepju vērtīgās īpašības, nodrošinot 
intensīvi mitrinošu un barojošu kūri ķermeņa ādai, mazinot stresu un muskuļu saspringumu, kā arī dodot 
spēku un enerģiju jaunai dienai. Procedūra ietver ādu attīrošu kaņepju skrubi visam ķermenim un pēdām, kā 
arī relaksējoša visa ķermeņa masāža ar kaņepju krēmu; 

 Viņai- Īpaši pagatavots smalcinātu zemeņu un medus skrubis visam ķermenim un kāju pēdām, kā arī 
relaksējoša ķermeņa masāža ar mandeļu eļļas un saldā krējuma masāžas masku; 

 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% pusdienu maltītei „Rožu krodziņā” otrajā dienā 

 
 
Dzīves īpašajiem mirkļiem piedāvājam nakšņošanai arī Barona fon Mēdema luksusa numuriņu, ko par papildus 
samaksu iespējams rezervēt, piesakoties atpūtas piedāvājumam. 
 
*Iepriekš piesakoties, par papildus samaksu uz tenisa spēli var piesaistīt arī profesionālu treneri, kas iesācējiem 
palīdzēs spert pirmos soļus tenisa spēles pasaulē, bet lietpratējiem palīdzēs pilnveidot savas prasmes. Ir iespējams 
noorganizēt arī spēli ar sparinga partneri. 
 
Atkarībā no viesu vēlmēm abu dienu tenisa spēlei atvēlēto laiku ir iespējams apvienot, ļaujoties tenisa spēlei 2 stundu 
garumā kādā no izvēlētajām dienām.  


