
www.celotajs.lv
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Kalnciema iela 40, Rīga, 
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Lai piedalītos loterijā lūdzu aizpildi aptauju: www.countryholidays.lv/survey 

                   

Dāvanu karti var izmantot viens vai vairāki cilvēki 
ceļošanai Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā. Naktsmītņu 
un tūru pakešu varianti tiks piedāvāti izvēlei.  

Visi uzvarētāji saņems noderīgus 
“Lauku ceļotājs”  tūrisma izdevumus: 
kartes, katalogus, u.c.

Praktiskā informācija:
Ar uzvarētājiem sazināsimies elektroniski pa e-pastu;
Rezervācijas jāveic caur LLTA “Lauku ceļotājs”, kas ir gatavs sniegt konsultācijas par 
ceļošanas iespējām un piedāvājumiem lauku tūrismā.

 

Izloze notiks 2015. gada 11. maijā.
Dāvanu kartes jāiztērē līdz 2015. gada 3. decembrim (ja vien nav norādīts savādāk).
Jaunumiem sekojiet www.celotajs.lv vai arī Facebook lapā. 
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Par LLTA “Lauku ceļotājs”

Laimē noderīgas balvas ceļošanai pa Baltijas valstīm! 

LAIMĒ NODERĪGAS BALVAS 
CEĻOJUMAM UZ LATVIJU! 

Lai piedalītos loterijā, 
aizpildi anketu

www.celotajs.lv

Dalība loterijā noslēdzas
2015. gada 11. maija, plkst. 01.00

Galvenā balva ir 
dāvanu karte vērtībā: 

EUR 300 

Astoņi dalībnieki 
balvā saņems kādu 

no šīs brošūras 
piedāvājumiem

•
•

•
•
•

naktsmītnes laukos un pilsētās Baltijā
prāmju biļetes, auto noma
grupas vadītāji un gidi
ceļveži, kartes, maršruti
lauku labumi, krodziņi, amatnieki 
gardēžu tūres



Piedalies un laimē noderīgas balvas!Piedalies un laimē noderīgas balvas!
Lai piedalītos loterijā lūdzu aizpildi aptauju: www.countryholidays.lv/survey 

Piena Muiža – Berghof Spa pakete diviem,1h: dāmai – 
piena vanna,  kungam – pīlādžu vai 
alus vanna. Glāze vīna un zemenes

Atjaunots vēsturisks muižas komplekss: viesu nams ar 23 numuriņiem, restorāns “Rožu 
krodziņš”, kurā iespējams pasūtīt gardas maltītes, Piena Spa salons ar piena vannām, 
pirts komplekss Muižas Kungu mājā ar mitro saunu, tvaika pirti, baseinu ar pretstraumi. 
Iespēja pērties lauku pirtī, nakšņot brīvdienu mājā, kā arī izīrēt svinību zāli, labiekārtotu 
karavānu laukumu un tenisa kortus. Lauku muižā, kas reiz bijusi vasaras rezidence 
baronam von Mēdemam, ir saglabāta cieša saikne ar dabu.

www.pienamuiza.lv

Mārcienas Muiža2 X    Naktsmītne  1 nakts / 2 personām 
divvietīgā numurā. Spa centra 

izmantošana – 2h

www.marciena.eu

Ārstniecības SPA kūrorts senā muižā, 
Rīgas viesnīcas "Gutenbergs" �liāle 

laukos. Augsts servisa standarts visās jomās. Personīga uzmanība, teicams ēdiens, 
grezni interjeri. SPA komplekss ar dažādām tvaika pirtīm, saunu, baseiniem, Arctic SPA 
atklātā terasē, dzirnavu kontrasta dušu, dabīgas zāļu tējas, SPA procedūras ķermenim 
un sejai, manikīrs, pedikīrs. Restorāns ar izsmalcinātiem ēdieniem no ekoloģiski tīriem 
produktiem pieejams viesiem, ja nenotiek kāds slēgts pasākums. Rīkojam seminārus, 
banketus, kāzu svinības, klājam galdus pēc klientu vēlmēm. Rezervācijas lūdzam veikt 
savlaicīgi.

Bīriņu pils Naktsmītne 1 nakts/  2 personām 
standarta divvietīgā numurā, 

rīta pelde

Bīriņu muižas komplekss un parks veidots 18.-19. gs. Pils ēka celta 1860. g. un ir piemērs 
veiksmīgam stilu sajaukumam - arhitektūrā dominē neogotikas un pusloka stils, bet 
interjerā - neorenesanse. Šodien tā ir prestiža vieta banketu un semināru rīkošanai. 
Neatkarīgi no banketu telpām Bīriņu Pilī ierīkota viesnīca un restorāns, aicinot arī 
individuālos ceļotājus atpūsties no pilsētas steigas un izbaudīt romantisko apkārtni ar 
plašo parku un zirgu izjādēm.

www.birinupils.lv

“Klajumi” staļļi
50% atlaide brīvdienu mājas 
rezervācijai un zirgu izjādei  - 

1 stunda bezmaksas

www.klajumi.lv

Brīvdienu māju “Klajumi” ieskauj gleznainā Daugavas Loku dabas parka apkārtne. 
Viesiem tiek piedāvāta nakšņošana koka kotedžā ar kamīnu. Viesiem ir pieejamas 
izjādes ar zirgiem un sauna. Tiek nodrošinātas arī zāļu tējas. Šeit var sajust īstu lauku vidi 
četrās viensētās - Klajumos, Ganiņos, Ķemeros un Krastos, dabas parka "Daugavas loki" 
un Latvijas - Baltkrievijas pierobežas ainavas ceļojot zirga mugurā. No vietējiem 
produktiem gatavo Latgales ēdienus un dzērienus.
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Piena Muiža – Berghof

     Mārcienas Muiža

Bīriņu pils

“Klajumi” staļļi

Jūrmala Spa Hotel

“Kārļamuiža” lauku viesnīca

“Raibie logi”, viesu māja
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“Kārļamuiža”lauku viesnīca
1 nakts par brīvu, 

ja tiek rezervētas vismaz 2 naktis
www.karlamuiza.lv

Jūrmala Spa Hotel Naktsmītne 1 nakts / 2 personām 
Luksus divvietīgā numurā, 

bezmaksas baseina kompleksa 
apmeklējums 

Kūrortviesnīca un konferenču centrs pašā Jūrmalas centrā uz Jomas ielas. 1-vietīgas un 
2-vietīgas istabas ar dušu, WC, TV. 11. stāvā bārs ar skatu uz jūru. Sauna, masāža, 
baseins, daudzveidīgas SPA procedūras.  Konferenču telpas ar prezentāciju aprīkojumu 
1. un 11. stāvā. Blakus kājāmgājēju iela ar kafejnīcām, krodziņiem un maziem 
veikaliņiem. Jūra pāris minūšu attālumā.

www.hoteljurmala.lv

“Raibie logi”, viesu māja
Naktsmītne 1 nakts/ 2 personām 

divvietīgā numurā

Mājīga viesnīca zaļo mežu un Baltijas jūras smilšainās pludmales ieskautajā ostas 
pilsētā – Ventspilī. 20.gs. sākuma koka ēkā ierīkoti gaumīgi un mūsdienu prasībām 
atbilstoši numuriņi. Ērts izvietojums pilsētas centrālajā daļā. Brokastis iekļautas cenā.

www.raibielogi.lv
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Viesnīca "Kārļamuiža" atrodas Gaujas nacionālajā parkā, netālu no Cēsīm un Siguldas. 
Viesnīca piedāvā mūsdienu ērtības plašos apartamentos un numuriņos, SAT-TV, WI-FI. Ir 
jauka viesību zāle, tradicionāla latviešu pirtiņa. Viesnīcā ir 9 īpaši iekārtoti numuriņi un 
apartamenti ar privātu atmosfēru, ar vienu vai divām guļamistabām. Viesiem pieejami 
riteņi un Nordic walking nūjas, maršrutu apraksti, gids. 
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