
PRIEŽU MEŽS, JŪRA UN SVAIGS 
GAISS ATPŪTAI!

Vissvaigākās atmiņas par nometni



Viesnīca Lielupe atrodas  
pasakaina Jūrmalas priežu meža 
vidū pie paša Baltijas jūras krasta.  
Tā ir lieliski piemērota vieta 
nometņu organizēšanai gan 
lielākām, gan mazākām grupām.

Jūrmala, Bulduru prospekts 64/68



* Zālē ir pieejams projektors, ekrāns,  
 flip-chart tāfele un marķieri, piezīmju bloknoti,  
 pildspalvas un dzeramais ūdens

NOMETNE LIELUPĒ  
NODARBĪBĀM

Labiekārtotas zāles* ar dienas gaismu 
pulciņiem, radošām darbnīcām, grupu 
vietām vai mācību aktivitātēm 

Zāles* ar dienas gaismu pasākumiem, 
ballītēm vai deju nodarbībām

Zāle Panorāma viesnīcas 10.stāvā  
ar skatu uz Baltijas jūru

Plašs restorāns, kurā ir pieejama ēdināšana 
brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu 
laikā. Restorānā pieejama arī bērnu 
ēdienkarte 

Kinozāle ar lielu ekrānu izglītojoša materiāla 
vai multfilmu translācijai

Visā viesnīcas teritorijā ir pieejams 
bezmaksas Wi-Fi. Nodarbību vajadzībām  
tiek piešķirtas paroles internetam



NOMETNE LIELUPĒ  
AKTIVITĀTĒM SVAIGĀ GAISĀ

Pludmale 5 min. gājienā no viesnīcas

Priežu mežs pastaigām vai  
atraktīvām spēlēm

Piknika grozs bērnu pārgājienam vai  
atpūtai dabā (pēc iepriekšēja pieteikuma)

Tenisa centrs Lielupe ar ārējiem un  
iekštelpu kortiem 18 min gājienā  
no viesnīcas

Bērnu spēļu laukums viesnīcas teritorijā 
(vasaras periodā) 

Viesnīcas āra apsildāmais baseins  
ar sauļošanās krēsliem  
(vasaras periodā)



NOMETNE LIELUPĒ  
AKTIVITĀTĒM IEKŠTELPĀS 

Slēgtais baseins  
(25m, ūdens temperatūra 28 °C)

Kontrasta duša 

Pirts zona

Trenažieru zāle

Sāls istaba**

Bērnu Klubs**

** Bezmaksas 1h bērnu kluba vai  
 sāls istabas apmeklējums. 



IZMITINĀŠANA  
Numuri ar vannas istabu izmitināšanai. 
Numuros pieejams skapis, nakts skapis, 
spogulis, fēns, dvieļi.  
Gultas veļas maiņa notiek ik pēc 2 dienām

Izmitināšanā ir iekļauts:

Wellness centra  
apmeklējums – 2,5 h/dienā

Brokastis



*** Līgumu par dažādu pakalpojumu sniegšanu  
 ar slimnīcu slēdz katra nometne atsevišķi  
 (saskaņā ar LR likumdošanu). 

DROŠĪBA  
Viesnīcas teritorija ir norobežota un  
apsargāta, kā arī tiek veikta videonovērošana

3 min. braucienā no viesnīcas atrodas  
Jūrmalas slimnīcas neatliekamā palīdzība***

Ikgadējs Veselības inspekcijas un  
VUGD atzinums

Atbildību par savas nometnes bērnu drošību 
uzņemas katras nometnes organizētājs un 
vadītājs, bērniem jābūt audzinātāju un pedagogu 
uzraudzībā, no nometnes teritorijas bērni 
drīkst iziet tikai grupās un pedagogu pavadībā. 
Peldēšanās jūrā un baseinā, kā arī spēles 
pludmalē jāorganizē tikai audzinātāju  
un pedagogu uzraudzībā.



REZERVĀCIJAI UN PAPILDU INFORMĀCIJAI

+371 6611 8537
conferences@semarahhotels.com

semarahhotels.com


