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KEMPINGS OZOLKALNS 

4 namiņi ir četrvietīgi. Divi – piecvietīgi. Katrā namiņā ir 2 istabas – viena lielāka, otra – mazāka. Kopēja WC un duša ar siltu ūdeni. 
Pieejama tējkanna, bet ne atsevišķa virtuve. Gultas ir klātas un katram ir dvieļu komplekts. Visās mājās WiFi. Kopējais gultas vietu 
skaits – 26.  
Atsevišķi pieejama Meža māja – ar 3 guļamistabām, plašu terasi ar skatu uz Gauju, mazu virtuvīti, ledusskapi, atpūtas istabu, WC, 
dušu, gultas veļu, dvieļiem. Kopā 10 guļvietas. 

Check – in – no plkst. 14:00 
Check – out – līdz plkst. 12:00  
Namiņos nav atļauts smēķēt. 

Nr. 1 Četrvietīgs namiņš – katrā istabā pa 2 vienvietīgajām gultām.  

Nr. 2 Četrvietīgs namiņš – katrā istabā pa 2 vienvietīgajām gultām  

Nr. 3 Piecvietīgs namiņš – mazajā istabā divguļamā gulta, lielajā – divstāvīgā + vienvietīgā gulta.  

Nr. 4 Četrvietīgs namiņš – mazajā istabā divstāvīgā gulta, lielajā – divas vienvietīgās.  

Nr. 5 Piecvietīgs namiņš – Mazajā istabā divstāvīgā gulta, lielajā – divstāvīgā + vienvietīgā.  

Nr. 6 Četrvietīgs namiņš – mazajā istabā divstāvīgā gulta, lielajā – divas vienvietīgās.  

Meža māja – 10vietīgs namiņš 1. istaba – 2 atsevišķās gultas, 2. istaba – divguļamā gulta + izvelkams krēsls, 3. istaba – divguļamā 
gulta+ izvelkams krēsls. Atpūtas telpā -izvelkams dīvāns, divvietīgs. 

Pirts EUR 

2 stundas 45 

Katra nākamā 15 

Nakts 110 

Pirts slota 2 
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PIRTS 

Netālu atrodas pirtiņa, kas ērta ~ 8 personām. Ar nelielu atpūtas telpu, dušu, WC, plašu lieveni un pašu pirti. 

 

Kempings OZOLKALNS 

 
P.,O.,T.,C. EUR 

Pk.,Se.,Sv. 
EUR 

4 vietīgs namiņš 65,00 70,00 

5 vietīgs 71,00 77,00 

Meža māja 10 vietīgs ( 3 guļamistabas) 

210,00 (30.10-
1.05) 
185,00 (1.05.-
30.10.) 

210,00 
185,00 

papildgulta 10,00 10,00 

Telts vieta personai (t. Sk. WC, duša,malka), bērniem līdz 7 g.v. bez maksas 3,50 3,50 

Telts vieta personai. sausā tualete, malka ( mazā pļava ), bez maksas 2,50 2,50 

Vieta treileriem/kemperiem 1-2 personām ( WC, duša, ūdens, 220V,malka ) + 7 eur katra 
nākamā persona 

15,00 +7,00 15,00 + 7,00 

Teritorijas noma ( t.sk.  visas telšu un piknika vietas, volejbola laukums) 210,00 210,00 

Piknika vieta ar galdu un soliem zem jumta 20,00 20,00 

Papildu nojume Zvaigzne 50m2 (1-2 dienas) 60,00 60,00 
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