Smiltnieki

Priser och bokning

♦

Lättillgängligt 20 km norr om Liepaja

Det finns två typer av bokning:

♦

Vilsam lantlig atmosfär

Alternativ 1

♦

Fantastisk sandstrand bara 150 m från huset

I en idyllisk miljö vid Östersjöns strand erbjuder Smiltnieki en utmärkt övernattningsmöjlighet.
Vi kan erbjuda 12 sängplatser i fyra separata sovrum. Huset är utrustat med dusch och WC samt kök.

8 Ls per person och natt. Inkluderar enkel
frukost.
Barn under sju år gratis.
Barn 7-16 år betalar 3Ls/person och natt
Barn över 16 betalar fullt pris.

Smiltnieki har dessutom två separata gästhus med fyra respektive fem bäddar.
Alternativ 2

Vår personal tar hand om er under er vistelse. Vi kan förse er med god mat från det lettiska köket samt

Hyr hela stora huset med 12 sängplatser för

ge tips om besöksmål i grannskapet.

50 Ls per dygn. Sänglinne och frukost ingår
ej (vi hyr ut sänglinne för 2 Ls/säng)

Smiltnieki är ett utmärkt ställe att koppla av, bada, njuta av enskildhet i en ostörd natur. Smiltnieki
fungerar även utmärkt som en mindre seminariegård. Vår personal kommer att göra allt för att ni skall
trivas under er vistelse hos oss.

Gästhusen kostar 25 Ls/dygn
Om du hyr längre än sex dagar ger vi 15%
rabatt på övernattningskostnaden.
Vid ankomsten betalas 30% av beloppet som
deposition.

Njut av Bärnstensleden
stranden i båda riktningarna. En fin dagsutflyckt är att vandra till Akmenrags fyrplats.
Den unika kustvandringsleden passerar förbi Smiltnieki. Du kan göra underbara
vandringar längst Bärnstensleden . Den orörda naturen med sina massiva sandstränder
och dyner är underbart rik på blommor och fåglar. Vi erbjuder ett paradis för människor
som vill uppleva något utöver det vanliga.
Kom och övertyga dig själv!

Bokning:
I Lettland
Dace 3485200
6307154(mob)
Turistbyrån i Liepaja
Tel +46 34 80808
I Sverige :054 530628
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Huset ligger bara
150m från en härlig
sandstarnd

Lilla gäststugan
fyra bäddar

Stora gästhuset fem
bäddarDenna

From
Riga

Från Liepaja -Riga vägen tar ni av
mot Ventspils i Grobina.
Efter ca 13 km finns det en skylt
som visar en korsning. Sväng
vänster mot Saraiki, ta där höger
mot Ziemupe.
Följ denna grusväg ca fyra km tills
ni kör igenom en “tunnel” med stora
träd. Ca 100 m efter tunneln svänger
ni vänster in på gårdsvägen.
Ni är nu framme vid Smiltnieki.

HUR JAG HITTAR TILL SMILTNIEKI
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SMILTNIEKI
i Lettland
Ert bekvämma hem
vid Östersjön

