AA Vidzemes reģiona atklātais pasākums

Restarts savējiem
2022. gada 9. jūnijs – 12. jūnijs
Jauns sākums, kad dzīve sniedz otro iespēju
Siveriņa, Rušonas pagasts, Riebiņu novads

“SILMALAS”
(Rušonas ezera krastā, 1 km attālumā no Daugavpils-Rēzekne šosejas. 233 km no Rīgas, 40 km no
Rēzeknes)

Naktsmītnes
(cenas par visām 3 naktīm)
ATSEVIŠĶĀS KOTEDŽAS
Kotedža Nr.1 - 4 vietas, 120,- eiro.
Kotedža Nr.2 - 4 vietas, 120,- eiro.
Kotedža Nr.3 - 4 vietas, 120,- eiro.
KOTEDŽA Nr.5
Istaba, 2 vietas , 72,- eiro.
Istaba, 2 vietas,72- eiro.
Istaba, 3 vietas, 108,- eiro.
Kopējā guļamtelpa – 8 matrači, 21,- eiro par vienu
KOTEDŽA ar atsevišķiem numuriņiem
Istaba Nr.6 - 5 vietas, 180,- eiro.
Istaba Nr.8 - 5 vietas, 180,- eiro.
Istaba Nr.7 -3 vietas, 108,- eiro.

1.
2.
3.
4.

SARĪKOJUMU NAMS, 18 VIETAS
Istaba, 4 vietas,120 ,- eiro.
Istaba, 4 vietas, 120,- eiro.
Istaba, 4 vietas, 120,- eiro.
Istaba, 6 vietas, 180,- eiro.
SAIMNIEKA MĀJA, 6 VIETAS
1. Istaba, 4 vietas ( 4 vienvietīgas gultas), 180,- eiro.
2. Istaba, 2 vietas ( 2 vienvietīgas gultas), 60,- eiro.

Mazā pirts māja
1. Istaba ( 2 vienvietīgas gultas) 60 eiro
2. Istaba ( 2 vienvietīgas gultas) 60 eiro
3. Vasaras terase ( 4 divstāvīgas gultas – 8 vietas) 240 eiro
Mazai pirts mājai tualete atrodas ārpus mājas telpām - sausā.

Naktsmītnēs būs gultasveļa un dvieļi.
Rezervē sev mītni, sūtot SMS vai zvanot Oņegai 26536440
onega@rogasmaize.lv

vai rakstot e-pastu:

Samaksa Pārskaitot uz rezervēšanas laikā norādīto kontu, 10 dienu laikā no rezervēšanas brīža. Ja
apmaksa netiek veikta 10 dienu laikā, rezervācija tiek atcelta. Istabas, kotedžas un guļvietas var
rezervēt tikai uz visu nometnes laiku.
Par naktsmītnēm un ēdināšanu pārskaitīt uz kontu- Oņega Circene, LV14UNLA0055000536257
Telts vietas nav jārezervē! Cena: 7,- eiro par nakti, par to varēs samaksāt reģistrācijā.
Treileru iemītniekiem arī tāda pati cena.
Bērniem bez maksas!
Rezervē sev ēdināšanu, sūtot SMS vai zvanot Oņegai, tel 26536440, vai rakstot epastu: onega@rogasmaize.lv
Maksa par ēdināšanu (ļoti labu).
1. Par visu dienu 19,- eiro (brokastis + pusdienas + vakariņas).
2. Ja pasūta atsevišķas ēdienreizes:
- brokastis 5- eiro;
- pusdienas 8- eiro;
- vakariņas 6- eiro.
Samaksa –pārskaitot uz rezervēšanas laikā norādīto kontu, 10 dienu laikā no rezervēšanas brīža.
Ja apmaksa netiek veikta, rezervācija tiek atcelta. Skaidrā naudā, samaksājot reģistrācijā (ja būs
pieejami ēdieni bez rezervācijas)
Cienot virtuves darbiniekus, lūgums par ēdināšanu norēķināties līdz 1.jūnijam.
Vēlamais reģistrācijas ziedojums: 15EUR par visām dienām, 5 EUR par vienu dalības dienu.
Protams, var ziedot gan mazāk, gan vairāk!
Pasākuma organizatori visas 4 dienas nodrošinās karsto ūdeni un kafiju, kā arī cepumus. Lūdzu
dalībniekiem paņemt līdz savas krūzes un arī kādu lieku krūzīti jaunatnācējam. Būtu jauki, ja tu
atvestu līdz kādu našķi kopīgajam kafijas galdam.
Mums izdosies!
Vidzemes reģiona koordinatores Dace D., 29138088, Kristīne K. 29684634

