Saunas un pirtis
Publicēts: 18.04.2021.

z/s Vidussala



Šeit Jūs varat dziļi ieelpot biškrēsliņa rūgto smaržu, paknibināties pie samteņu estragona krūma, nogaršot meža zemenītes,
noglāstīt burvīgās delfīniju ziedkopas. Pelēkajām dienām ir pirtiņa, pēc kuras var baudīt aromātiskas zāļu tējas. Piedāvā
meža taku. Saimniece ieguvusi pirtnieces sertifikātu un sniedz pirtnieka pakalpojumus.

Kontakti
Adrese: Vidussala, Turku pagasts, Līvānu novads,
Tel.: +371 277 01575, +371 653 26494
E-pasts: kristinesislova@inbox.lv

Pirts "Avotiņš" Jersikā



Gribi atpūsties no pilsētas kņadas un ikdienas stresa, baudīt lauku dabu, plašumus un romantiku karstajā baļļā – kubulā
zem zvaigžņotās mēness segas, kā arī malkas kurinātas lauku pirts labumus klusā skaistā vietā Daugavas krastā?
Jūs gaida lauku pirts ”Avotiņš” ar guļvietām, ārā kubuls. Vasarā baseins, pludmales volejbola laukums, telšu vietas, zvejas
prieki Daugavas krastā.
Ja velies labi nosvinēt savu dzimšanas dienu, vai atpūsties ar darba kolektīvu vai vienkārši labi pavadīt brīvo laiku tev tāda
iespēja ir - Pirts ''Avotiņš'' to sniedz.

Kontakti

Adrese: Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu novads,
Tel.: + 371 25522499
E-pasts: dacebru@inbox.lv
Facebook konts

Pirtniece Gita Usāne



Nekas nespēj tik labi nomierināt, likt aizmirst ikdienas rūpes, mazināt stresu, atjaunot ķermeni kā pirts rituāls prasmīgas
pirtnieces vadībā. Tas sniegs jums enerģijas pieplūdumu, mundrumu, labsajūtu, dzīvesprieku, uzlabos veselību un sakārtos
domas.
Piedāvā:
Tradicionālo ar malku kurinātu lauku pirti un pirtnieces pakalpojumus.
Pirts dienu pirtsmīlim, vienam pārim, vai četriem draugiem.
Ģimenes pirts dienu.
Tematisko meiteņu, draugu pirts vakarus. Grupas līdz 6 cilvēkiem.
Pirtī:
Sildīšu, karsēšu, glaudīšu, braucīšu, brucināšu, berzēšu, bužināšu, iepēršu ieritmošu, pēršu, laistīšu, rūdīšu!
Iegrimsti labsajūtā, attīries un spēcinies!

Kontakti
Adrese: “Latiņi”, Krivoki ciems, Sutru pagasts
Tel.: +371 294 25194
E-pasts: gitausane@gmail.com

Atpūtas komplekss „Krasti”



Atpūta kompleksā "Krasti" iespējams patīkami atpūsties, saunā noskalot ceļa putekļus, kā arī nopeldēties garām tekošajā
Dubnas upē. Piedāvā melno pirti, pirtnieka pakalpojumus. Ir arī kempinga mājiņas, telšu vietas, strītbola laukums, estrāde
un nojumes dažādiem pasākumiem

Atpūtas komplekss / viesu māja “Saulpurenes”



Viesu mājas „Saulpurenes” piedāvā patīkamu atpūtu ģimenēm vai draugu pulkam. Mūsu priekšrocības ir Līvānu pilsētas
tuvums (atrodamies Dzirnavu ielas galā, tikai 700 m no centrālās Rīgas ielas); ērta piebraukšana pa asfaltētu ceļu;
ainaviska vieta lauku teritorijā.
Saviem viesiem piedāvā 2 labiekārtotas mājiņas ar 7 gultasvietām katrā, kā arī dušu, WC un TV. Mājiņas ir aprīkotas ar
virtuves zonu, kur ir visi nepieciešamie trauki un galda piederumi. Katrai ēkai ir sava vasaras terase.
Papildus piedāvā: lauku pirts pakalpojumus, telšu vietu Dubnas upes krastā, makšķerēšanu un peldēšanos piemājas dīķī.
Vasaras periodā Saulpurenēs viesiem ir iespēja rīkot nelielas svinības. Viesu rīcībā ir grils, ugunskura vieta, bērnu rotaļu un
volejbola laukums.
Ja vēlaties izbaudīt dabas burvību, ērtības un jauku atpūtu Līvānu pilsētas pierobežā, tad šī vieta ir domāta tieši Jums!

Kontakti
Adrese: Dubnas viensētas, Turku pagasts, Līvānu novads
Tel.: +371 295 04247
E-pasts: saulpurenesatpusties@inbox.lv

https://www.livani.lv/lv/saunas-un-pirtis

