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Gan miesai, gan garam 
Divu dienu atpūtas piedāvājums  

(no maija līdz oktobrim) 
Piedāvājums 2 personām 

€ 248.00 

…………..dažkārt plašajā piedāvājumā nav nemaz tik vienkārši izvēlēties sev piemērotāko, tādēļ Piena muiža 
sagatavojusi divu dienu atpūtas piedāvājumu „Gan miesai, gan garam”. 
Pirts ir tikpat sena kā pati cilvēce. Jau kopš aizlaikiem tā kalpoja gan ķermeņa attīrīšanai, gan pildīja sociālās funkcijas. 
Vēsturiski pat valstu un tautu likteņus lēma pirtī. Taču ne jau tas ir svarīgi. Galvenais ir šīs veselīgās un miesai un garam 
tīkamās emocijas un saņemšanas sajūtas…………. 
  
Pirmā diena 

 Ierašanās un iekārtošanās numuriņā; 

 Individuāla tenisa spēle 1h garumā*; 

 Pēršanās Baltajā lauku pirtī ar jaunām, spēkpilnām pirts slotiņām, ļaujoties dabas dvašas 
varenumam. Atgūsti un papildini savus enerģijas krājumus, izbaudi un iemanto lauku mieru un 
pirts spēku 2 h garumā; 

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

 Vakariņas**  Piena muižas „Rožu krodziņā”; 

 Nakšņošana divvietīgā Piena muižas numuriņā. 
 

Otrā diena 

 Rīta pelde muižas baseinā;  

 Vieglas lauku brokastis ar tēju vai kafiju; 

 Individuāla tenisa spēle 1h garumā*; 

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

 ***  

 Svētdienās Piena muižā ir vēlā numuriņu atbrīvošana - 14:00. 
 
* 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. 
** Piedāvājuma cenā iekļautas vakariņas € 35.00 vērtībā no „Rožu krodziņa” ēdienkartes.  
*** 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 iespējams 
rezervēt par papildus samaksu piesakoties atpūtas piedāvājumam. 


