
   

NAKŠŅOŠANA 2019. GADĀ    

Cenā iekļautas brokastis   

Cenas uzrādītas ar PVN    

VIETA    SKAITS                  CENA    VIENĪBA    

KUNGU MĀJA:                

Barona von Medema numurs     1     € 169.00    nakts    

Barona numuriņa cenā iekļauta 

siera kūka, glāze šampanieša, 

glāze silta piena ar medu pirms 

naktsmiera un rīta brokastis.    

Divvietīgie numuriņi Kungu mājā:                

2-vietīgs numuriņš DBL*     5    € 108.00    nakts       

2-vietīgs numuriņš DBL*    2-

vietīgais numuriņš TWIN*  

Papildvieta Kungu mājas 

numuriņā    

    

5    

3   

9    

        

€ 89.00    

€ 79.00    

€ 37.99    

nakts 

nakts 

nakts    

    

Divvietīga numuriņa cenā iekļauta 

glāze silta piena ar medu pirms 

naktsmiera un viegli sātīgas lauku 

brokastis, rīta pelde Kungu pirts 

baseinā līdz 11.00    

PIENA MĀJA:                

2-vietīgs numuriņš TWIN*    

    

9    € 68.00    nakts    Divvietīga numuriņa cenā iekļauta 

glāze silta piena ar medu pirms 

naktsmiera un viegli sātīgas lauku 

brokastis, rīta pelde Kungu pirts 

baseinā līdz 11.00    

MUIŽAS KOMPLEKSĀ:                

Lauku pirts Brīvdienu māja 

nakšņošanai līdz 12 pers.    
1     € 449.00    nakts    

Labiekārtota virtuve, atpūtas zona, 

labierīcības, (pirts kurināšana, 

pirtnieka rituāli atsevišķi), 

gultasvietas otrā stāvā, terase. 

Māja atrodas blakus tenisa 

kortiem. Cenā iekļautas viegli 

sātīgas lauku brokastis.    

    

Kopskaitā piedāvājam 70 gultas vietas    

*DBL: numurā viena divvietīga gulta    

*TWIN: numurā divas vienvietīgas gultas    

        
        



      

NAKŠŅOŠANA 2019. GADĀ *** 

Cenas uzrādītas ar PVN  

VIETA  SKAITS                  CENA  VIENĪBA  

KUNGU MĀJA:      

Barona von Medema numurs   1   € 148.00  nakts  

Barona numuriņa cenā iekļauta siera 

kūka, glāze šampanieša, glāze silta 

piena ar medu pirms naktsmiera un 

rīta brokastis.  

Divvietīgie numuriņi Kungu mājā:      

2-vietīgs numuriņš DBL*   10  € 78.00  nakts   

2-vietīgs numuriņš TWIN*   

2-vietīgais numuriņš TWIN*  

Papildvieta Kungu mājas 

numuriņā  

  

1  

2  

9  

    

€ 68.00  

€ 57.00  

€ 23.00  

nakts 

nakts 

nakts  

  

Divvietīga numuriņa cenā iekļauta 

glāze silta piena ar medu pirms 

naktsmiera un viegli sātīgas lauku 

brokastis, rīta pelde Kungu pirts 

baseinā līdz 11.00  

PIENA MĀJA:      

2-vietīgs numuriņš TWIN*  

  

9  € 57.00  nakts  Divvietīga numuriņa cenā iekļauta 

glāze silta piena ar medu pirms 

naktsmiera un viegli sātīgas lauku 

brokastis, rīta pelde Kungu pirts 

baseinā līdz 11.00  

MUIŽAS KOMPLEKSĀ:      

Lauku pirts Brīvdienu māja 

nakšņošanai līdz 12 pers.  
1   € 449.00  nakts  

Labiekārtota virtuve, atpūtas zona, 

labierīcības, (pirts kurināšana, 

pirtnieka rituāli atsevišķi), 

gultasvietas otrā stāvā, terase. 

Māja atrodas blakus tenisa 

kortiem. Cenā iekļautas viegli 

sātīgas lauku brokastis.  

  

Kopskaitā piedāvājam 70 gultas vietas  

*DBL: numurā viena divvietīga gulta  

*TWIN: numurā divas vienvietīgas gultas  

***Nakšņošanas cenā brokastis iekļautas nav    

  
  


