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KEMPINGS OZOLKALNS 

4 namiņi ir četrvietīgi. Divi – piecvietīgi. Katrā namiņā ir 2 istabas – viena lielāka, otra – mazāka. Katrā namiņā ir 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, tējkannu, atpūtas 
istabu, WC, dušu, gultas veļu, dvieļiem, TV. Kopā 10 guļvietas. 

Melleņu māja – ar 3 guļamistabām, WC, dušu, plašāku dzīvojamo – svinību istabu ( ~ 15 pers.), ar 2. stāvu, kas var tikt pielāgots 
gulēšanai uz matračiem (šobrīd piedāvājumā 4 ērti, biezi, saklāti matrači). Ir virtuves stūrītis ar indukcijas plītiņu, tējkannu, 
traukiem. Kopā 8 + 4 guļvietas.  

Atsevišķā ēkā ir koplietošanas virtuve ar ledusskapi, plīti, traukiem gatavošanai. Teritorijā pieejami vairāki grili. Kempinga krāna 
ūdens piemērots dzeršanai. 

Check – in – no plkst. 14:00 
Check – out – līdz plkst. 11:00 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.  

Pirts EUR 

2 stundas 45 

Katra nākamā 15 

Nakts 110 

Dvielis 3 
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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. 

Melleņu māja – 8vietīgs (+iespēja gulēt uz matračiem 2. stāvā). 1. istaba – 2 atsevišķas gultas, 2. istaba - 2 atsevišķas gultas, 3. 
istaba - 2 atsevišķas gultas, lielā – dzīvojamā istaba ar izvelkamu 2vietīgo dīvānu. 
Otrais stāvs – plašs, gulēšanai uz matračiem vai kādam mazam semināram. Pieejami 4 ērti, klāti matrači. 

PIRTS 

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

KUBLS 

Pārvietojams un iznomājam uz jebkuru vietu – 4vietīgs ar burbuļstrūklu un led apgaismojumu. Cena: 80 eur + PVN, malka 15 eur, 

kurināšanas pakalpojums (ja nevēlaties paši) 10 eur. 
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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 

Melleņu māja 8 – vietīgs (3 guļamistabas) + vieta gulēšanai uz matračiem 2. stāvā. 4 
matrači 

1. stāvs: 210,00 (30.10-1.05) ; 185,00 (1.05.-
30.10.) 
Arī 2. stāvs + 60 eur 
 

Papildgulta (saliekamā) 10,00 10,00 

Telts vieta personai (t. Sk. WC, duša,malkas klēpis) 7,00 7,00 

Telts vieta bērniem 4 - 10 g.v. (ieskaitot) 3,50 3,50 

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

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

Teritorijas noma – Lielā pļava (t.sk.  visas telšu un piknika vietas lielajā pļavā, 
elektrības pieslēgums) 

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 

Malkas maiss  5,00 5,00 

Veļas mašīnas izmantošana (t.sk. mazgājamais līdzeklis) 2,50 2,50 
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