VENTSPILS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS

Dārzu iela 6, Ventspils. tel./fakss 63622263, 63607664; e-pasts: tourism@ventspils.lv; www.visitventspils.com

Naktsmītnes Ventspilī 2013
Nosaukums

Adrese

Tālrunis

Cena

63622719
fakss:
63628675

Ls 20-35 (vienvietīgs
numurs);
Ls 40-60 (divvietīgs
numurs);
Ls 50-70 (trīsvietīgs
numurs);
Ls 50 - 80 (četrvietīgs
numurs)

Numuru
veidi

Vietu
skaits

Citi pakalpojumi

VIESNĪCAS

“Dzintarjūra” ***
dzintarjura@gmail.com
www.dzintarjura.lv

"Jūras brīze"
info@hoteljurasbrize.lv
www.hoteljurasbrize.lv

Olimpiskā centra
„Ventspils” viesnīca**
viesnica@ocventspils.lv
www.hotelocventspils.lv

„Osta”***
info@hotelosta.lv

„Raibie logi”
hotel@raibielogi.lv
www.raibielogi.lv

“Vilnis” ***
hotelvilnis@gmail.com
www.hotelvilnis.lv

Ganību iela
26

1;2;3;4,5vietīgi

119

Vasarnīcu
iela 34

63622524
fakss:
63622523

Ls 20 (1-vietīgs);
Ls 27-38 (divvietīgs);
Ls 35-44 (trīsvietīgs);
Ls 42-48 (ģimenes
numurs)

1,2,3, vietīgi

29

Lielais
prospekts
33

63628032
fakss:
63628032

Ls 21-23 (2-vietīgs
numurs);
Ls 25-28 (3,4-vietīgs
numurs);
Ls 30 (puslukss);
Ls 46-50 (apartamenti)

2,3vietīgi
numuri

154

1, 2, 3
vietīgi
numuri

48+100

2,3,4vietīgi

25+4

Dzintaru
iela 32

Lielais
prospekts
61

Talsu iela 5

63620080
fakss:
63620248

29142327

63668880
fakss:
63665054

Ls 20-22 (vienvietīgs);
Ls 25-27 (double tipa,
divvietīgs);
Ls 27-29 (twin tipa,
divvietīgs);
Ls 35-37 (trīsvietīgs);
Ls 7 (papildvieta)

Ls 23-27 (divvietīgs kā
vienvietīgs);
Ls 36 (divvietīgs
numurs);
Ls 48 (trīsvietīgs
numura);
Ls 57 (četrvietīgs
numurs)

Ls 30 - 40 (vienvietīgs
numurs);
Ls 45-120 (divvietīgs
numurs);
Ls 55-80 (trīsvietīgs
numurs)

1;2,3,4 vietīgi
numuri;
2-vietīgi
luksi

93

Trīszvaigžņu viesnīca pilsētas centrā. Labiekārtoti
numuri – WC, duša, TV gan istabā, gan koplietošanas
telpās. Iespējams pasūtīt ēdināšanu. Viesnīcas 1. stāvā
bārs – restorāns (40 vietas), banketu zāle (50 vietas),
telpa konferencēm (25 vietas, TV, video, tāfele,
ekrāns). Auto stāvvieta.
Viesnīca ir jauna, komfortabla un mājīga vieta, kas
atrodas klusajā pilsētas centrā, 400m attālumā no
pludmales un akvaparka, 40m no "Bērnu pilsētiņas".
Viesnīcas "Jūras brīze" numuri aprīkoti ar
satelīttelevīziju, WC, dušu, elektrisko tējkannu, dažos
ir arī ledusskapis. Blakus viesnīcas izejai atrodas
sabiedriskā transporta pietura. Viesnīcā ir bezmaksas
autostāvvieta un mājīga kafejnīca (30 pers.), telpas
svinībām. Bērniem līdz 6 g. v. uzturēšanās viesnīcā bez
maksas.
Labiekārtoti numuriņi ar WC, dušu un TV. Viesnīcas
ēkas pirmajā stāvā atrodas mājīga kafejnīca (60 pers.).
Telpas konferencēm. Pirts. Viesnīcas apmeklētājiem
pieejamas arī Olimpiskā centra „Ventspils” sporta
bāzes. Auto stāvvieta. Masāžas. Solārijs. Frizētava.
Veļas mašīna. Brokastis 3 Ls personai.
2. vieta grupā "Viesnīcas" konkursā "Labākais
izmitināšanas uzņēmums Ventspilī 2012. gadā".
Viesnīca Osta atrodas Ventas labajā krastā – klusajā
pilsētas daļā. Viesiem, kuriem darbs iet roku rokā ar
atpūtu ir pieejamas konferenču telpas (līdz 60 vietām)
8.00 LVL stundā.
Banketa zālē uzklāsim svētku galdu, bet jaukam vakara
nobeigumam piedāvājam izbaudīt pirts relaksāciju
10.00 LVL stundā. Kafejnīca un bārs piedāvā saviem
viesiem izbaudīt vietējās virtuves ēdienus, kā arī
Eiropas tipa virtuvi. Tiek piedāvāta bezmaksas
autostāvvieta viesnīcas klientiem un bezmaksas WIFI.
Viesnīca atrodas 100m no autobusu pieturas.
Viesnīca atrodas Ventspils pilsētas centrālajā daļā, uz
galvenās ielas, pavisam netālu no pilsētas
administratīvā centra un tūristu iecienītākajiem sporta,
atpūtas un izklaides objektiem, kā arī iepirkšanās
centriem. Viesnīcas mājīgi iekārtotajos numuriņos labi
jutīsies gan tūristi, kas izbauda savu brīvo laiku, gan arī
darījumu cilvēki pēc saspringtas darba dienas. Viesiem
piedāvājam naktsmītnes 12 numuros: Vienvietīgie,
divvietīgie, viens trīsvietīgais un viens četrvietīgais (2
istabas) numurs; .9 numuri ir ar WC, dušu, TV un
interneta pieslēgumu; 3 divvietīgajiem numuriem ir
kopīga virtuve un atpūtas telpa ar TV, kā arī kopīga
WC un dušas telpa. Interneta pieslēgumu ir katrā no
šiem numuriem; Numuri ir piemēroti ģimenēm ar
bērniem. Ir mazuļu gultas; Viens no viesnīcas
numuriem ir piemērots viesu ar kustības traucējumiem
uzņemšanai.; Brokastis ir iekļautas numuru cenā. Telpa
nelieliem pasākumiem - semināriem un svinībām līdz
20 personām. Auto stāvvieta viesnīcas iekšpagalmā.
Piedāvājam arī velosipēdu nomu.
1. vieta grupā "Viesnīcas" konkursā "Labākais
izmitināšanas uzņēmums Ventspilī 2012. gadā".
Labiekārtoti numuri ar WC, dušu un TV gan numuros,
gan koplietošanas telpās. Viesnīcas pirmajā stāvā plašs
restorāns (30 vietas) un bārs. Piedāvā arī frizētavas,
autonomas pakalpojumus. Telpas svinībām (30 vietas),
konferenču telpas (25 vietas) un aprīkojums. Auto
stāvlaukums pie viesnīcas. Apkalpo izbraukuma
banketus un klāj galdus. Brokastis ir iekļautas cenā.
Visos numuriņos ir bezmaksas Wi-Fi.
3. vieta grupā "Viesnīcas" konkursā "Labākais
izmitināšanas uzņēmums Ventspilī 2012. gadā".

VIESU MĀJAS
„13 Enkuri”
marikadzirkale@inbox.lv

Loču iela
12

20409967;
27055587

Ls 4 (personai)

1,2,3vietīgi

16

Naktsmītne Ventspils Jahtu ostas tuvumā. Atrodas tuvu
pilsētas pludmalei un Dienvidu molam. WC un duša
1

numuri
„Dzirkaļi”
v.n.dzirkali@inbox.lv
www.dzirkali.lv

Kr.
Valdemāra
iela 31

29777686

Ls 4 (personai ziemas
sezonā);
Ls 5 (personai vasaras
sezonā)

2,
3,4,5,6vietīgi

27

2,3;4vietīgas
istabas

25+12

„Karlīnes nams”
karlinesnams@inbox.lv
www.karlinesnams.viss.l
v

Karlīnes
iela 28

29277050
tālr./fakss
63620114

Ls 25-28 (divvietīgs
numurs);
Ls 35 (trīsvietīgs
numurs);
Ls 44 (četrvietīgs
numurs);
Ls 8 (papildus vieta)

„Klosteris”
andris.zvaigzne11@gma
il.com
www.klosteris.viss.lv

Strādnieku
iela 5

29467889

Sākot no Ls 12
(numurs); Ls 3
(papildvietas)

5-vietīgas
istabas

10

„Kupfernams”
kupfernams@inbox.lv

Kārļa iela 5

63626999
fakss:
63626999

Ls 26 (vienvietīgs
numurs);
Ls 37 (divvietīgs
numurs)

1;2vietīgas
istabas

14

„Maija”
hotel.ventspils@inbox.lv

Latgales
iela 3

29414308

Ls 13 – 25 (par numuru)

1 un 2vietīgas
istabas

7

"Mazais"
viesunams_mazais@apol
lo.lv
www.mazais.ventspils.lv

Mazā Puķu
iela 4/6

63623878
28338720

Ls 35-45 (2-vietīgs
numurs);
Ls 45-55 (trīsvietīgs
numurs)

2 , 3vietīgas
istabas

15

63624792
29499123
Fakss:
63624267

Ls 20 - 24 (divvietīgs
numurs);
Ls 40 (trīsvietīgs
numurs);
Ls 40-49 (četrvietīgs
numurs)

29119473
20080005

Ls 20 (numurs vienai
personai);
Ls 25 (numurs 2
personām vasarā);
Ls 15-20 (numurs 2
personām ziemā);
Ls 9-12 (numurs 3 un
vairāk personām vasarā);
Ls 7-12 (numurs 3 un
vairāk personām ziemā);
Bērniem līdz 5 gadiem 2
Ls

Motelis „Muiža”
muiza@dzjura.lv

„Oranžais nams”
orangebuild@gmail.com
www.oranzaisnams.viss.
lv

„Ostmala”
ostmala@ostmala.lv
www.ostmala.lv

Sarkanmuiž
as dambis
26

Znotiņu
iela 6

Peldu iela 3

63625802
26130614
fakss:
63625802

Ls 24-28 (vienvietīgs
numurs);
Ls 34-50 (divvietīgs
numurs);
Ls 48-60 (trīsvietīgs
numurs)
Ls 60-100 (četrvietīgs
numurs);
Bērnu manēža Ls 7.
Bērniem līdz 5 gadiem
nakšņošana bez maksas,
ja nav vajadzīga
papildgulta.

2,3 un 4
vietīgi
numuri

6, 8
vietīgas
istabas

1,2,3,4vietīgi
numuri

atrodas koplietošanas telpās. Numuriņos var ievietot
papildgultas. Ir autostāvvieta.
Viesu māja vecpilsētā – WC, duša, TV istabā. Auto
stāvlaukums. Vasaras sezonā pieejamas 3 labiekārtotas
kempinga mājiņas (Ls 15 par mājiņu) ar WC un dušu
katrā mājiņā. Rotaļu laukums bērniem. Batuts.
Kvadricikla īre un apvidus auto īre.
Labiekārtoti, vienā stāvā izvietoti numuri ar atsevišķu
ieeju numurā no pagalma. Atrodas 200m no autobusu
pieturas. Iespēja pasūtīt brokastis Ls 3,50/pers. Satelīta
TV, WC, duša un ledusskapis katrā numurā. Pagalmā
atrodas dārza kamīns, grils, bērnu rotaļu laukums.
Džakuzi zem klajas debess (Ls 15/h). Pirts (Ls 10/h).
Vieta auto novietošanai. Telpas svinībām (līdz 30 pers.
Ls 10/h). Telpas konferencēm. SPA baseins. Bezvadu
internets. Viesiem piedāvājam pusdienas un vakariņas.
3. vieta grupā "Viesu nami" konkursā "Labākais
izmitināšanas uzņēmums Ventspilī 2012. gadā".
Piedāvā atsevišķus dzīvokļus ar ērtībām, vienā no tiem
pirts (ietilpst cenā). Iespējams pasūtīt ēdināšanu. Telšu
vietas. Sētā vieta transportam. Iespējams noīrēt kanoe
laivas (Ls 10 diennakts) un velosipēdus (Ls 5
diennakts). Novuss, badmintons, futbols.
Labiekārtotas naktsmājas pilsētas centrā – TV, WC un
duša numuros. Ēkas pirmajā stāvā atrodas restorāns –
kafejnīca (22 vietas), frizētava, skaistumkopšanas
salons, solārijs. Velosipēdu īre. Telpas svinībām (22
pers.). Cenā iekļautas brokastis. Pieejams bezvadu
internets. Viesu nama klientiem piedāvā 10% atlaidi
skaistumkopšanas salona pakalpojumiem.
2. vieta grupā "Viesu nami" konkursā "Labākais
izmitināšanas uzņēmums Ventspilī 2012. gadā".
Jaukas naktsmājas blakus pilsētas dārzam, 200m no
olimpiskā centra. Viesiem atsevišķa ieeja. Katrā
numurā duša, WC, TV, WiFi, virtuves niša ar
traukiem. Pieejama mikroviļņu krāsns un ledusskapis.
Iespējama piknika vieta nama pagalmā. Pieejama bērnu
gultiņa un papildvietas. Var pasūtīt ēdināšanu. Pirts (4
vietas). Pieaugušo un bērnu velosipēdu noma. Iespēja
novietot automašīnu pagalmā.
Labiekārtots viesu nams ar WC, dušu, TV, satelītu un
bezvadu interneta pieslēgumu katrā istabā. Trijās
istabās gaisa kondicionētājs. Pirts (7 vietas). Auto
stāvlaukums. Atrodas 2 km no jūras. Dārza kamīns.

36

Motelis ar labiekārtotiem numuriem desmit minūšu
gājienā no pilsētas centra. Viesiem tiek piedāvāti
apartamenti ar dušu, WC, virtuvi, veļas automātu, TV
un audio, interneta pieslēgumu. Kā arī numuri ar WC,
dušu gan numurā, gan koplietošanas telpās.
Apsargājama auto stāvvieta. Konferenču telpas (55
vietas) ar aprīkojumu. Numurus iespējams noīrēt uz
ilgāku laiku – cena pēc vienošanās.

14

Ventspils viesiem piedāvājam siltos, mājīgos un košos,
oranžos 2 un 3 istabu numuriņus, ar 6 un 8 guļvietām,
pavisam līdz 14 vietām. Numuriņi aprīkoti ar: TV, WiFi internets, Duša, WC, kā arī katrā numuriņā ir
virtuvīte ar tai paredzēto aprīkojumu (el. tējkanna, el.
plītiņa, mikroviļņu krāsns, ledusskapis, tosters, trauki
un tēja, kafija. Naktsmītne atrodas Ostgalā netālu no
jūras un Bērnu pilsētiņas.

15

Viesu nams „Ostmala” ir self catering veida atpūtas
vieta, kas atrodas pašā Vecpilsētas sirdī - tikai 160m no
Ventspils Promenādes, blakus Krišjāņa Valdemāra
piemineklim. Savdabīgais viesu nama plānojums
nodrošina viesiem klusu, mierīgu un intīmu atpūtu.
Plašajos numuriņos ar kārtīgām masīvkoka gultām un
visām nepieciešamajām mēbelēm ir TV, SAT
televīzija, internets ar Wi-FI vai kabeļpieslēgumu, WC
mezgls ar ērtām duškabīnēm un augstākās klases ūdens
padevi. Pieejamas bērnu gultiņas un papildvietas.
Viesu rīcībā ir moderna virtuve ar visām
nepieciešamajām
iekārtām
jaukas
maltītes
pagatavošanai. Ēdienu un dzērienu pasūtīšana numurā
par papildus samaksu. Velosipēdu īre. Autostāvvieta
(arī treileriem). Atsevišķa telpa velotūristiem un kalna
slēpošanas entuziastiem sava inventāra apkopei.
Medicīniskais tūrisms, brīvdienu dialīze. Papildus
piedāvā individuālas tūres pa Ziemeļkurzemi (4-6
2

„Pie Kapteiņa”
vvainauskas@inbox.lv

Kapteiņu
iela 8

29264832,
29378609

Ls 5-10 par cilvēku

1, 4, 6vietīgi

14

1,2,3,4vietīgas
istabas

21

dažādi

20

2, 4, 5
vietīgi

12+2

„Portoss”
hotelportos@inbox.lv

Medņu iela
4

29272220

Ls 25 (1-vietīgs
numurs);
Ls 30 (2-vietīgs
numurs);
Ls 35 (3-vietīgs
numurs);
Ls 40 (4-vietīgs numurs)

“Pulkvedis”
pulkvedis27@inbox.lv

Pulkveža
iela 27

29250369

Ls 6 – 10 (personai)

„Rubīni”
irubina@inbox.lv
www.rubini.viss.lv

Tārgales
iela 34
(ieeja no
Embūtes
ielas)

29218300
Fakss:
63607277

„Saknes”
www.hotelsaknes.times.l
v
maris.sakne@inbox.lv

Inženieru
iela 40

29255294

Sākot no Ls 6 (personai);
sākot no Ls 15 (numurs)

4,5,6vietīgas
istabas

24

„Spicīte”
viesunamsspicite@inbox.
lv
www.spicite.lv

„Saulstari”
Vārves pag.
(3 km no
Ventspils)

29508200

Ls 20-40 (par numuru)

2, 3, 4, 5vietīgi

29

„Martas nams”
martasnams@martasnam
s.lv

Riņķa iela
10

29324686

1 vietīgs nr. 20 Ls;
2 vietīgs nr.35- 40 Ls;
3 vietīgs nr. 40- 45_Ls;
6 vietīgs nr. 80 Ls.

1, 2,3,un
6 vietīgi

23

Saules iela
83

29262431

No Ls 15 (par istabu);
No Ls 5 (personai)

2,3,4,5vietīgas
istabas

40

„Arina nams”
ariantravel@gmail.com

Kuldīgas
iela 54

63620147,
26778054

30-40Ls (par māju),
10Ls personai

2-vietīgas
istabas

„Avotaka”
avotaka@inbox.lv

Kr.
Valdemāra
iela 15

26188713

Ls 7 (personai)

3-vietīgas
istabas

12

„Ceriņi”
masiere9@inbox.lv

Liepājas
iela 17-1

63623899;
29597012
(krieviski)

Ls 40 (par abām
istabām),
Ls 6-8 (personai)

2 un 3vietīgi

5

„Jasmīni”

Muitas iela

29114595

Ls 20 – 35 (par numuru)

4-vietīgi

8+2

„Veldzes nams”
veldzesnams@inbox.lv
www.veldzesnams.lv

Ls 25-35 (2-vietīgs
numurs);
Ls 35-50 (4-vietīgs
numurs)
Ls 30-40 (5-vietīgs
numurs)

pers.), uz Baltijas jūras mežonīgo pludmali (4-6 pers.),
barbekjū pie jūras.
1. vieta grupā "Viesu nami" konkursā "Labākais
izmitināšanas uzņēmums Ventspilī 2012. gadā".
Pilsētas viesiem un tūristiem piedāvājam iespēja
nakšņot Ventspils klusā rajonā, viesu namā ar savu
patīkamo auru, tikai dažu soļu attālumā no Baltijas
jūras . Ideāls atrašanās punkts- blakus apskates objekti
piejūras parks, pludmales akvaparks, bērnu pilsētiņa,
Brīvdabas muzejs, Mazbānītis. Ir sava zaļā zona, ir
grils, var relaksēties, ir vieta kur novietot auto. Viesu
namā pieejamas Studio tipa vienistabas dzīvoklīši,
divistabu un trīsistabu. Istabās viss nepieciešamais
dzīvošanai. Zvaniet un laikus rezervējiet mājokli
atpūtai Ventspilī. Gaidām ciemos!
Viesu māja atrodas netālu no jūras un Bērnu
pilsētiņas. Viesiem piedāvā dažāda veida istabiņas (1,
2, 3 un 4-vietīgas). Visās istabiņās ir ledusskapji un
dažās pieejamas veļas mašīnas bez atsevišķas papildus
maksas. Viesu ērtībām mājā atrodas kafejnīca, kurā var
rīkot viesības līdz 30 personām. Pagalmā vieta 5
automašīnām.
Jaukas naktsmājas klusā privātmāju rajonā netālu no
Ventas, WC, duša un TV katrā istabā. Sētā vieta
transportam. Pirts ar kamīnu un telpu svinībām (20
personām) un virtuvi.
Dažādi divistabu apartamenti (dzīvoklīši) 2 –5
personām. WC, dušas, virtuvītes, ledusskapis,
internets, TV, trauki, mikroviļņu krāsns, kamīns.
Atrodas 50m no autobusu pieturas un 500-800m no
Bērnu parka „Fantāzijas”, 300m attālumā no
lielveikala. Iespējams pasūtīt ēdināšanu. Auto
stāvlaukums.
Labiekārtotas naktsmājas ar dušu, WC un TV katrā
numuriņā, istaba ar kamīnu. Īpaši ierīkota vieta
smēķētājiem. Sētā vieta transportam. Informācija par
Ventspili. Aprīkota vasaras virtuve. Blakus atrodas
kafejnīca.
3 km no Ventspils robežas, braucot pa Saules ielu,
atradīsiet labiekārtotu viesu māju ar 2, 3, 4, 5-vietīgiem
numuriņiem. Katrā numurā WC, duša un TV. Telpa
svinībām (30 pers.). Atsevišķa pirts māja (10 pers.) ar
kublu. Iespēja pasūtīt ēdināšanu. Telšu vietas. Auto
stāvlaukums. Bērnu svinību un banketu organizēšana.
Martas nams atrodas vienā no klusākajām pilsētas
ielām, blakus Piejūras brīvdabas muzejam. Koku zaros
dzirdamas putnu dziesmas un gaiss virmo pēc jūras.
Esam kilometru no pilsētas centra un 500 metrus no
jūras. Mums ir deviņas istabiņas, kurās varam
nodrošināt 23 cilvēkiem mājīgu atpūtu. Istabiņās ir
pieejams bezvadu internets, televīzija, neliels virtuves
stūrītis, kā arī ir virtuve pavārmākslas cienītājiem. Āra
terasē ir iespēja izmantot grillu un labākam miegamsauna.
Labiekārtotas naktsmājas ar WC, dušu un TV istabā.
Atrodas 20m no autobusu pieturas. Kamīnzāle (20
vietas). Sauna (6-8 vietas). Velosipēdu īre. Telpas
svinībām un konferencēm (50 pers.). Konferenču
aprīkojums. Auto stāvlaukums. Vasaras sezonā
iespējamas papildus vietas uz matračiem un
saliekamajām gultām (20-40 pers.).

BRĪVDIENU MĀJAS

5+1

Labiekārtota dārza māja pilsētas centrā – WC, duša,
virtuve ar aprīkojumu, kamīns, TV. Sētā vieta
transportam. Līdz jūrai 5 min. ar transportu. Pirts 8
personām (3 Ls/ personai). Telšu vietas (2 Ls/
personai).
Pilnībā aprīkota brīvdienu māja jaukām brīvdienām
Ventspilī. Mājā ir 2 trīsvietīgas istabas. Iespējams
ievietot arī papildvietas. Mājas pagalmā var izvietot
teltis. Naktsmītne atrodas tikai 100m attālumā no
Ventas kanāla un 500m attālumā no jūras. Iespējama
velosipēdu īre.
Darbosies sākot ar 1. maiju 2010. gadā.
Brīvdienu mājā pieejamas 2 istabas (2vietīga un
trīsvietīga). Istabās ir TV, WC, duša, trauki, tējkanna,
mikroviļņu krāsns. Iespējams pasūtīt picu. Brīvdienu
māja atrodas 1 km attālumā no jūras. Aktīvās atpūtas
cienītāji var īrēt velosipēdus (Ls 2). Pagalmā divas telts
vietas (Ls 5) un 2 vietas automašīnām.
Labiekārtots, neliels viesu namiņš klusā pilsētas rajonā
3

jasmini_nams@inbox.lv

„Jūra”
viesunamsjura@inbox.lv

35

. Viesiem piedāvājam 2 numuriņus: 1.stāvā - divas
istabiņas 4 personām un pirts. Mansarda stāvā - viena
telpa 4 personām. Iespējams izvietot papildvietas.
Katrā numuriņā WC, duša, TV, virtuves stūrītis ar
aprīkojumu. Atsevišķa ieeja katrā numurā. Pieejama
bērnu gultiņa. Dārzā grils un vasaras mēbeles. Ar
transportu līdz centram 5 min, līdz jūrai 10 min.

numuri

Jūrmalas
iela 4

22492206

Ls 20 – 40 (par numuru),
Ls 10 – 15 (personai)

2 vietīga
istaba

19

“Mazie Brocēni”
broceni@navigator.lv

Brocēnu
iela 11

29524080

Ls 30-40 (par māju)

5-vietīga
māja

5+1

„Mičela”
gunta.sindilova@ventspi
ls.gov.lv

Riņķa iela
65a

26575664

Ls 10 (personai)

3-vietīgas

6+2

„Namelis”
namelis28@inbox.lv
www.namelis.lv

Piltenes
iela 28

29150063
Fakss:
63624779

Ls 10-15 (personai)

2, 3
vietīgi
numuri

10

Brīvdienu māja
„Podnieki”
podnieki@gmail.com
www.travelventspils.lv
skype: bm_podnieki

Robežu iela
185
(„Podnieki”
, Packules
ciems,
Tārgales
pag.)

26330216
29150434
(angļu val),

Ls 25 (4vietīga istaba);
Ls 8 (personai), bērniem
un jauniešiem atlaides;
Ls 3 (telšu vieta),
Ls 5 (treilera vieta),
Ls 25 (kubls), Ls 25
(pirts 3h+slotiņas)

dažādi

15+3

„Prinči”
princhi@inbox.lv

Karlīnes
iela 11

„Strīķi”
irubina@inbox.lv
www.striki.viss.lv

Ventspils
novads,
Pasiekstes
ciems,
800m no
Ventspils
robežas

29218300
Fakss:
63607277

75 Ls ( māja) + 7 Ls par
katru nākamo personu

6 vietīga
māja

10

„Valdemāri”
gvidojudeiks@inbox.lv

Kr.
Valdemāra
iela 11a

29239759
fakss
63661139

Ls 25 par māju

2-vietīgas

4

„Villa Leonardo”
villaventspils@gmail.co
m

Vasarnīcu
iela 48

26573140;
29368780

EUR 80-180 par
apartamentu

2,4,8vietīgas

14

63621994
26647147

Ls 30 (par mājiņu)

2 vietīgas
istabas

6

Darbojas visu gadu. Labiekārtota dārza māja ar WC,
dušu un TV. Istaba ar vienu divguļamu gultu.
Iespējama papildus vieta. Ir atsevišķs namiņš ar 4
gultas vietām, WC, dušu, TV un virtuvi. Atrodas 200m
no autobusu pieturas. Nakšņotājiem pirts. Naktsmītnē
ir atsevišķa ieeja. Atrodas 400 m no centrālās
pludmales, 300 m no Akvaparka, piejūras parka un
bērnu pilsētiņas. Pagalmā ir dārza mēbeles. Šūpoles
bērniem, dārza kamīns. Auto stāvlaukums. Istabā
elektriskā tējkanna, ledusskapis un mikroviļņu krāsns.
2. vieta grupā "Brīvdienu mājas" konkursā "Labākais
izmitināšanas uzņēmums Ventspilī 2012. gadā".
Labiekārtota dārza māja – WC, duša, virtuves stūrītis,
kamīns, TV. Sētā vieta transportam. Līdz jūrai vai
pilsētas centram 5 min. ar transportu. Pirts 6 personām.
3. vieta grupā "Brīvdienu mājas" konkursā "Labākais
izmitināšanas uzņēmums Ventspilī 2012. gadā".
Labiekārtota brīvdienu māja ar 2 istabām. Katrā
numurā WC, duša un TV istabā. Nakšņotājiem pirts.
Iespēja pasūtīt ēdināšanu.
Neliela senatnīga mājiņa ar lauku vidi pilsētas klusajā
rajonā. Pirmajā stāvā 2 izolētas 2-vietīgas un 3-vietīgas
istabas ar satelīta TV. Bēniņstāvā 2-vietīgas un 3vietīgas guļamtelpas. Neliela virtuvīte ar aprīkojumu.
Duša un WC koplietošanas telpās. Pirts (5 vietas). Liels
pagalms ar dārza mēbelēm un grilu, basketbola
laukums, šūpoles, smilšu kaste bērniem. Iespējama 4
automašīnu novietne, laivu īre, velosipēdu noma.
Lieliska atpūta draudzīgai kompānijai!
1. vieta grupā "Brīvdienu mājas" konkursā "Labākais
izmitināšanas uzņēmums Ventspilī 2012. gadā".
Izbaudiet nesteidzīgu brīvdienu atpūtu Ventspils
pierobežā- tikai 7 minūšu brauciena attālumā no
pilsētas centra (līdz jūrai 10 min). Piedāvājam
labiekārtotu māju un numurus Ziedu mājā, īpaši
gaidām ģimenes ar bērniem. Piedāvājumi dažādām
gaumēm un iespējām.. Labiekārtotā mājā ir: virtuve,
WC, duša, TV un WiFi internets, divās guļamistabās
ērti izgulēsies 7 cilvēki, kā arī piedāvājam papildus
vietas, zīdaiņu gultiņu. Numuri Ziedu mājā: piemēroti
ģimenēm (2+2). Ir trauki, el. ūdens kanna; WC, duša,
virtuve- servisa mājā. Bērnu rotaļu laukums, lapene ar
grilu, pirts, kamīns, dārza baseins, izjādes un ērta
autostāvvieta. Brokastis pēc pasūtījuma (2,50Ls
personai). Telšu un treileru vietas. Telpas svinībām
(līdz 50 pers.), kamīnzāle (16 pers). Atsevišķos
gadījumos par cenu varam vienoties. Viesojoties ilgākievērojamas atlaides! Piedāvājam izjādes ar zirgiem.
Jauna viesu mājiņa ar 3 istabām. Katrā no tām var
pārnakšņot 2 cilvēki, ir duša un WC, kā arī virtuve. Pie
mājiņas iespējams pagalmā novietot auto. Atrodas pašā
Ostgala sirdī - Prinču un Karlīnes ielas stūrī. Par
papildus samaksu iespējams pasūtīt arī brokastis 1,50Ls personai. Cena 30 Ls, neatkarīgi no personu
skaita. 50m līdz autobusa pieturai un 300m līdz jūrai.
Brīvdienu māja atrodas Ventspils piepilsētā (1,5 km aiz
pilsētas robežas Kuldīgas virzienā, pirms vecajām
dzirnavām pa kreisi grants ceļš 1 km, skaista apkārtne).
Mājā ir 3 guļamtelpas (2,3,4 viet.), kamīnzāle,
ledusskapis, WC, dušas, TV, āra lapene ar kamīnu,
pirts, dīķis. Wi-Fi un satelīttelevīzija. Pirts pakalpojumi
nav iekļauti cenā. Ilgākam periodam cena pēc
vienošanās.
Brīvdienu māja atrodas 1km no autobusus pieturas,
50m no Ventas un 2km no jūras. WC, duša, gāzes plīts,
mikroviļņu krāsniņa, elektriskā tējkanna. Auto
stāvlaukums.
Jūra, balto smilšu pludmale, svaigs atklātās jūras gaiss,
priežu meži - tā ir brīnišķīga vieta Jūsu atvaļinājumam
ģimenēm vai vienatnē Latvijā, pilsētā Ventspils,
kādreizējā hercoga Jēkaba valdījumā esošā Kurzemes
hercogistē ar seno Livonijas ordeņa pili (Schloß
Windau) no 13 g.s. Villa „Leonardo” izīrē trīs
4

ekskluzīvus apartamentus juridiskām un fiziskām
personām Ventspils pilsētas piejūras parka rajonā
(iespējama arī ilgtermiņa noma, savukārt, nakšņojot
piecas un vairāk naktis, tiek piemērota 20 % atlaide).
NAKTSMĪTNES (ISTABAS) PRIVĀTMĀJĀ

„Anniņas”
anninas5@inbox.lv

Zlēku iela 5

29635473

Ls 6 (1-vietīgs numurs);
Ls 12 (2-vietīgs
numurs); Ls 18 (3vietīgs numurs); Ls 20 25 (4-vietīgs numurs);
Ls 30 (5-vietīgs
numurs); Ls 35 (7vietīgs numurs)

2,3,4,5,7vietīgas
istabas,
lukss
numurs

11

23

„Aristokrāts”
aristokrati@inbox.lv

Tārgales
iela 34

27088331

Ls 6 – 10 (personai)
Ls 15-25 (par numuru)

2,3,4
vietīgas
istabas

„Azaida”
vmpupols@inbox.lv

Brocēnu
iela 22

27053619

Ls 6-8 (personai);
Ls 16-25 (numurs)

2,3,4vietīgas
istabas

16

„Bērzi”
anapurna@e-apollo.lv

Bērzu iela 1

29459691
29788783

Ls 25-50 (par numuru);
Ls 10-15 (personai)

6-vietīgs
dzīvoklis

6

„Dzintari”
dzintari41@inbox.lv

Meža iela
41

29873679

Ls 10-30 (par numuru);
Ls 6-10 (personai)

1-5
vietīgas
istabas

20

„Kaķīši”
ainich@inbox.lv

Miera iela 5

29403849

Ls 5-7 (personai)

2;4vietīga
istaba

6

„Laucis”
dacemaria@yahoo.de

Medņu iela
10

63627643
29232253

Ls 20 (divvietīga istaba),
Ls 30 (četrvietīga istaba)

2, 4vietīga
istaba

12

„Liepas”
liepas8@inbox.lv

„Loči”
inese.ciemite@inbox.lv

Liepājas
iela 8

Loču iela
16

29617407

29634669

Ls 8-10 personai

Ls 5 - 8
(personai)

„Pie Rūķa”
dinamika2@inbox.lv

Pils iela 58

22009290

45ls 1-2 personas,par
katru nākamo personu +
7ls

„Mazā magnolija”
info@mazamagnolija.lv
www.mazamagnolija.lv

Ugāles iela
7

29286735

Ls 25 – 45 par numuru

3,4vietīgas
istabas

3,4vietīgas
istabas

Labiekārtotas, mājīgas naktsmītnes privātmājā - divi
divistabu dzīvokļi. WC, duša, TV, bezvadu internets,
virtuve katrā numurā, kā arī klientiem ir pieejama veļas
mazgātuve, auto stāvvieta pagalmā. Ilgstošākai
sadarbībai un regulāriem klientiem cenas pēc
vienošanās.
Atpūtniekiem tiek piedāvātas naktsmājas ērtās
istabiņās ar WC un dušu koplietošanas telpās. Istabās
TV. Sētā vieta transportam. Telšu vietas. Velosipēdu
īre (3 gab.). Iespēja izmantot virtuvi. Internets. Grils
pagalmā.
Naktsmītnes tiek piedāvātas no jūnija līdz
augustam. Labiekārtots dzīvoklis privātmājas 1. stāvā
ar dušu, WC un aprīkotu virtuvi. Atrodas pretī Reņķu
dārzam, 40m no autobusu pieturas un 1,5km no jūras.
Iespēja izmantot satelītu TV un internetu. Veļas
mazgājamā mašīna. Auto stāvlaukums.
3. vieta grupā "Naktsmītnes privātmājā" konkursā
"Labākais izmitināšanas uzņēmums Ventspilī 2011.
gadā".
Katrā numurā pilnībā nokomplektēta virtuve ar
ledusskapi, elektrisko plīti, tejkannu, traukiem un
citiem virtuves piederumiem un tehniku. Katrā numurā
WC, duša un veļas mazgājamā mašīna. Pieejams
bezmaksas bezvadu internets. Viesu ērtībai un
patīkamai atpūtai pieejams plašs dārzs ar terasi,
galdiem un krēsliemm kā arī grilli. Rotaļu elementi
bērniem. Iespējas izīrēt velosipēdu 5ls par 4 stundām.
Lieliska atrašanās vieta, tuvu pilsētas centram.
Naktsmājas privātmājas pirmajā stāvā ar atsevišķu
virtuvi un labierīcībām koplietošanas telpās. Vienā no
istabām divstāvīga bērnu gultiņa. Auto stāvlaukums.
Istabās TV.
Labiekārtotas naktsmājas privātmājā. Divvietīgi un
četrvietīgi numuri ar WC, TV un dušu koplietošanas
telpās. Virtuves stūrītis ar aprīkojumu. Atrodas 400m
no jūras, pludmales akvaparka un 200m no autobusu
pieturas. Iespēja izmantot bezvada internetu,
kamīntelpu, pirti (4 pers.), veļas mašīnu. Visos
numuros iespējams novietot bērnu gultiņu vai papildus
vietu. Pagalmā dārza mēbeles, grils, stāvvietas
automašīnām.

6

Mājīga atpūtas un nakšņošanas vieta privātmāju rajonā
netālu no pilsētas centra. Duša un WC koplietošanas
telpās, istabā TV. Iespējams pasūtīt ēdināšanu. Dārzā
ierīkota piknika vieta un dārza mēbeles. Aktīvās
atpūtas cienītājiem iespēja izīrēt riteņus. Sētā vieta
transportam.

13

Darbojas vasarā. Labiekārtotas naktsmājas ar 3
istabām Ostgalā. Privātmājas pirmajā stāvā ar WC,
dušu un atsevišķu virtuvi koplietošanas telpās. Sētā
vieta transportam. Telšu vietas. Velosipēdu īre.
Atrodas netālu no Pludmales akvaparka, Zilā karoga
pludmales un Bērnu pilsētiņas.

8

1, 2 un 3
vietīgi
numuri

Naktsmītnes atrodas 40 m no autobusa pieturas. Duša,
WC, TV gan istabās, gan koplietošanas telpās. Kamīns,
var pasūtīt ēdināšanu (cena pēc vienošanās). Pirts (6
personām). Piedāvā velosipēdu īri (0.50Ls/h), telpas
svinībām, konferencēm (līdz 20 personām – 50 Ls).
Auto stāvlaukums.

15

Tuvu teātra namam ''Jūras vārti'', Ostas promenādei.
Līdz Piedzīvojumu parkam kājām ejot 25 min. 10.min.
līdz bērnu pilsētiņai. Centrs vai pludmale kājām 10
min. Tuvu vairāki veikali. Vieta automašīnai slēgtā
sētā var arī pie mājas stāvietā. Māja tiek apsargāta
(signalizācija). Viena liela guļamistaba + iespēja
papildus guļvietas uz piepūšamiem matračiem 6
personām.
Divas
dušas
telpas
+
vanna,skapis(istaba)mantu novietošanai. Pieejams
bezvadu internets,televīzija un viss pārējais dzīvošanai.
Labiekārtotas naktsmājas privātmājā.
Viesiem
atsevišķa ieeja. WC, duša un TV istabā. Virtuve ar
aprīkojumu. Auto stāvlaukums. Wi – Fi internets.
Bērnu laukums.
5

„Mazais namiņš”
mazaisnamins@inbox.lv

Kr.
Valdemāra
iela 29

63626132
29677730

Ls 7 (personai)
Ls 2,50 (telšu vieta 1
personai)

2,3 vietīgas
istabas

10

„Rafaels un draugi”
pukulauks@e-apollo.lv

Vasarnīcu
iela 8

29436798

Ls 25 (par dzīvokli) Ls 7
(papildvieta)

2-vietīgas
istabas

4+3

„Rita”

Katoļu iela
89

27041998

Ls 4 – 7 (personai)

4-vietīga
istaba

4

„Venta”
egija_m@inbox.lv

Liepājas
iela 3

26361324
26172142

Ls 8-10 (personai);
Ls 20-40 (par numuru)

2, 3,4
vietīgas
istabas

9

Viesu māja Mežu ielā

Meža iela
13

63680745
29422407
tālr./ fakss
63680745

Ls 8-10 (personai)

2-4vietīgas
istabas

9

Kuldīgas
iela 19

26322040
fakss
63628039

Ls 15 – 45 (par numuru);
Ls 5-10 (personai);
Bērniem bez maksas

2, 3, 4 un
5 vietīgi
numuri

„Pie Saules laiviņām”

Ganību iela
18

63625101,
29134419;
Fakss
63621980

Ls 6 - 10 (personai)

“Strādnieku viesnīca”
stradvies@gmail.com

Siguldas
iela 19

63661966
29119170

Ls 3,50 – 5,00 (personai)

1,2,3,4
vietīgi
numuri

70

Ventspils Augstskolas
Tūristu viesnīca
Studentu.viesnica@vents
pils.gov.lv

Inženieru
iela 101

63629202
20278255
fakss:
63629202

01.07. - 31.08.
11 Ls (vienai personai)
17 Ls (divvietīga istaba)
32 Ls (bloks - 2
divvietīgas istabas)

1,2vietīgas
istabas

316

63624468
fakss:
63623060

Ls 4-6 (personai)

3,4,5vietīgas
istabas

57

2. vieta grupā "Naktsmītnes privātmājā" konkursā
"Labākais izmitināšanas uzņēmums Ventspilī 2012.
gadā".
Naktsmājas privātmājā – WC, duša, TV ar satelītu un
virtuve ar aprīkojumu koplietošanas telpās. Sētā vieta
transportam. Atrodas netālu no pludmales akavaparka
„Ventspils”, Zilā karoga pludmales un Bērnu
pilsētiņas. Labiekārtotas telšu vietas, kur viesiem
pieejama nojume ar virtuvi (tējkanna, ledusskapis),
WC, duša, ugunskura vieta, iespēja izmantot grilu.
1. vieta grupā "Naktsmītnes privātmājā" konkursā
"Labākais izmitināšanas uzņēmums Ventspilī 2012.
gadā".
Darbojas no jūlija līdz septembrim. Labiekārtots
dzīvoklis privātmājā ar dušu, WC, virtuvi,
satelīttelevīziju numurā. Interneta pieslēgums. Sētā
vieta transportam. Atrodas 700 m no Ventspils
pludmales.
Istaba privātmājā. Māja atrodas Bērnu pilsētiņas un
Lemberga hūtes tuvumā. WC, duša, virtuve
koplietošanas telpās. Iespēja izmantot veļas mašīnu.
Sētā vieta transportam, pieejama šašliku kaste, bērnu
rotaļu laukumiņš. Iespējams nakšņot ar teltīm
(2Ls/telšu vieta). Bērniem līdz 4 gadu vecumam bez
maksas
Labiekārtotas naktsmājas privātmājā. Esot svešā malā,
ir svarīgi dzīvot vietā, kur jūties labi, kur jūties kā
mājās. Viesu māja „VENTA” atrodas pilsētas centrā
.Viss Jūsu priekam un atpūtai - pilsētas centrs,
pludmale, Jūrmalas parks, Ostas ielas promenāde ,
Ziedu pulkstenis, Bērnu pilsētiņa. Viesu rīcībā ir arī
plaša, ērta virtuve, kur pašiem saimniekot. Pagalmā var
novietot automašīnas. Siltos vasaras vakaros gribēsies
pakavēties pagalmā zem lielā ozola. Dārzā ierīkota
piknika vieta un dārza mēbeles. Piedāvājam velosipēdu
nomu. Būsiet laipni gaidīti!
Darbojas no 1. maija līdz 31. augustam.
Labiekārtotas istabas privātmājā ar WC un dušu
koplietošanas telpās. Veļas mašīna, gludeklis un fēns.
Istabās ledusskapis, TV un tējkanna. Pirts (tikai
nakšņotājiem Ls 15-20 par vakaru). Piedāvā brokastis
(Ls 2.50/pers.). Auto stāvlaukums. Dārza grils un
terase.

HOSTEĻI
„Panda – nams”
ventspilspandanams@inbox.lv
www.pandanams.viss.lv
www.panda-nams.lv

Ventspils profesionālās
arodvidusskolas
Kuldīgas
jauniešu mītne
iela 49
„Centrs”
hotel@pikc.lv
www.vpv.lv
KEMPINGI UN TELŠU LAUKUMI
Piejūras kempings***
camping@ventspils.lv
www.camping.ventspils.l
v

Vasarnīcu
iela 56

63627925
fakss:
63620800

Ls 22-52 (par mājiņu)

30

15

4 vietīgas
mājiņas,
telšu un
treileru
vietas

172

Labiekārtotas naktsmītnes pašā pilsētas centrā ar 4
labiekārtotām istabām. Duša un WC gan istabās, gan
koplietošanas telpās. Piemērota ģimenēm, pēc
nepieciešamības piedāvā bērnu gultiņas. Aprīkota
virtuve. Pagalmā auto stāvlaukums, TV, internets.
Autoostas un prāmju termināla tuvumā.
Dzīvokļu tipa naktsmītne ar vannu, dušu un WC
koplietošanas telpās. Virtuve ar gāzi, elektriskā
tējkanna un trauki. TV. Auto novietne pagalmā.
Grupu vadītājiem vieta bez maksas. Naktsmītnei
blakus ēkā atrodas kafejnīca. Grupām atlaides
Atpūtniekiem tiek piedāvāti vienkārši numuriņi ar
labierīcībām un virtuvi stāva gaitenī. Viesiem
pieejama liela drēbju žāvētava. Iespējams pasūtīt
ēdināšanu. Auto stāvvieta.
Atvērts no jūlija līdz augustam. Iespējams pasūtīt
ēdināšanu (no Ls 3). Labiekārtotas istabiņas ar dušu
un WC, kā arī TV koplietošanas telpās. Ēkas 6. stāvā
atrodas plaša un gaiša kafejnīca (70 vietas) ar
brīnišķīgu skatu uz jūru un ostu. Telpas svinībām,
konferencēm (20 – 200 vietas) ar visu nepieciešamo
aprīkojumu. Auto stāvlaukums (100 vietas)
Darbojas vasarā. Naktsmītne atrodas pašā pilsētas
centrā pie strūklakas „Saules laiviņas”. WC, duša
gan istabās, gan koplietošanas telpās. TV
koplietošanas telpās. Iespējams pasūtīt ēdināšanu.
Ēkas pirmajā stāvā kafejnīca (70 vietas). Telpas
svinībām (līdz 30 cilvēkiem).
Labiekārtotas mājiņas ar dušu, WC un virtuve
mājiņās vai servisa ēkā. Iespējams pasūtīt ēdināšanu.
Pirts un telpa svinībām, ģimenes pirtiņa. Telpas
konferencēm (līdz 40 pers., Ls 70/8h). Labiekārtotas
treileru (70), telšu un ugunskura vietas.
Nakšņotājiem piedāvā velosipēdu un citu inventāra
nomu. Līdz jūrai 200 m. Labiekārtoti spēļu laukumi.
Apsargājama autostāvvieta 150 automašīnām.
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