
VIESNĪCU PIEDĀVĀJUMS RĒZEKNĒ 

 
VIESNĪCA “KOLONNA HOTEL RĒZEKNE” *** 
Adrese: Brīvības iela 2, Rēzekne, tālr. +371 64607820, e-
pasts: reservationrezekne@kolonna.com, 
hotelkolonna.com  
Trīszvaigžņu viesnīca “Kolonna Hotel Rēzekne” atrodas 
pilsētas centrā, tieši Rēzeknes upes krastos netālu no 
Latgales vēstniecības GORS. Viesnīcā ir 41 istaba (līdz 71 
pers.), semināru zāle (50 m²), restorāns “Rozalija”, sauna 
un skaistumkopšanas salons, bezmaksas autostāvvieta. 
Atļauti mājdzīvnieki. 
Visos numuros ir privātas labierīcības, tālrunis vietējiem un 
starptautiskajiem zvaniem, televizors ar starptautiskajām 
programmām, kā arī Wi-Fi. 
 

 
VIESNĪCA “RESTART” *** SUPERIOR 
Adrese: Stacijas iela 30B, Rēzekne,  tālr. +371 26666464, 
+371 66 954111, e-pasts: restart@rezekne.lv,  
restarthotel.lv 
Viesnīca atklāta 2016. gadā, tajā ir 29 labiekārtoti numuri 
(līdz 65 pers.), no kuriem 26 ir standarta divvietīgi numuri, 
1 LUX numurs un 2 numuri viesiem ar īpašām 
vajadzībām. Papildus pakalpojumi: kafejnīca, konferenču 
zāle (līdz 40 pers.), iekšējais baseins, sauna un 
infrasarkanā kabīne. Teritorijā: āra peldbaseins (25 m), 2 
džakuzi, bērnu zona, bezmaksas autostāvvieta. Visos 
numuros ir televizors, Wi-Fi, mini-bārs, telefons, fēns, seifs, tējkanna. Viesu rīcībā ir arī privāta 
vannas 
istaba. Viesiem tiek piedāvāti peldmēteļi un čības.  
Naktsmītnē ir diennakts reģistratūra.  
 

 
VIESNĪCA “LATGALE” *** 
Adrese: Atbrīvošanas aleja 98, Rēzekne, tālr. +371 
64622180, +371 29994444, e-pasts: info@hotellatgale.lv, 
hotellatgale.lv 
Atrodas pilsētas centrā. Viesnīcā ir 82 numuri (līdz 100 
pers.), picērija “Hot pizza”, 4 zāles konferencēm un 
banketiem, bērnu-jauniešu izklaides centrs “Juniors”, suši 
bārs, skaistumkopšanas salons. 
Viesnīcas Latgale numuri ir klasiski iekārtoti, un katrā 
numurā ir televizors ar kabeļtelevīzijas kanāliem, Wi-Fi, kā 
arī elektriskā tējkanna. Visi numuri ir ar balkonu. Vannas 
istabās ir fēns un duša.  
 

 
ARPC “ZEIMUĻS” ATPŪTAS TELPAS 
Adrese: Krasta iela 31, Rēzekne, tālr. +371 26356432, 
+371 26441917, e-pasts: svetlana.denisova@rezekne.lv, 
zeimuls.lv 
Maksa par vienas gultas vietas izmantošanu – 1 diennakts 
15 eiro. 
Maksa par gultas vietas izmantošanu (grupai > 20 cilvēki) 1 
personai – 1 diennakts 12 eiro. 
Maksa par gultas vietas izmantošanu 1 personai, ja 
persona izmanto pakalpojumu vairāk par 1 nedēļu 10 eiro. 
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APARTAMENTI “VIN SERVICE” 
tālr. +371 29490260, +371 29357732 
 
Adrese: Atbrīvošanas aleja 101-5, Rēzekne 
Viesu rīcībā ir 1 dīvāngulta, aprīkota virtuve ar mikroviļņu 
krāsni un ledusskapi, TV, Wi-Fi. Privātajā vannas istabā ir 
duša, fēns un bezmaksas tualetes piederumi. Iespēju klāstā 
ietilpst veļas mazgājamā mašīna un gludināšanas aprīkojums. 
Viesiem tiek nodrošināta arī gultas veļa un dvieļi. 
 
 
Adrese: Atbrīvošanas aleja 119-28, Rēzekne 
Viesu rīcībā ir 1 divguļamā gulta un 1 dīvāngulta un 2 
vienguļamās gultas, balkons, aprīkota virtuve ar mikroviļņu 
krāsni un ledusskapi, TV, Wi-Fi. Vannas istabā ir vanna, kā arī 
fēns. Tuvumā ir pieejama bezmaksas autostāvvieta. 

 
 
 
 

Adrese: Atbrīvošanas aleja 105-12, Rēzekne 
Viesu rīcībā ir 1 divguļamā gulta, 1 dīvāngulta, aprīkota virtuve 
ar mikroviļņu krāsni un ledusskapi, TV, Wi-Fi. Vannas istabā ir 
vanna, kā arī fēns. Tuvumā ir pieejama bezmaksas publiskā 
autostāvvieta. 
 
 
 
 
Adrese: 18. novembra iela 12-23, Rēzekne 
Viesu rīcībā ir viena divguļamā gulta, viena dīvāngulta, aprīkota virtuve ar mikroviļņu krāsni un 
ledusskapi, TV, Wi-Fi. Vannas istabā ir vanna, kā arī fēns. 
Tuvumā ir pieejama bezmaksas publiskā autostāvvieta. 

 
 

 
Adrese: Lubānas iela 6-35, Rēzekne 
Viesu rīcībā ir 2 dīvāngultas, balkons, aprīkota virtuve ar 
mikroviļņu krāsni un ledusskapi, TV, Wi-Fi. Vannas istabā ir 
vanna, kā arī fēns. Tuvumā ir pieejama bezmaksas publiskā 
autostāvvieta. 

 
 
 
 

Adrese: Pulkveža Brieža iela 16-6, Rēzekne 
Viesu rīcībā ir 1 divguļamā gulta un 1 dīvāngulta, aprīkota 
virtuve ar mikroviļņu krāsni un ledusskapi, TV, Wi-Fi. Vannas 
istabā ir vanna, kā arī fēns. Tuvumā ir pieejama bezmaksas 
privātā autostāvvieta. Dzelzceļa stacija ir 1,6 kilometru 
attālumā. 

 
 



 
Adrese: Dzelzceļnieku iela 19 – 21, Rēzekne 
Naktsmītne atrodas Rēzeknē, 650 metru attālumā no 
dzelzceļa stacijas Rēzekne I, 1,8 km attālumā no Rēzeknes 
upes. 
Divistabu apartamentos ir guļamistaba ar 2 vienguļamajām 
gultām un viesistaba ar dīvāngultu, atpūtas zona, kā arī 
virtuve ar mikroviļņu krāsni un ledusskapi. Viesu rīcībā ir 
televizors, Wi-Fi, bezmaksas autostāvvieta. 
 
 
Adrese: Dārzu iela 22A-6, Rēzekne 
Viesu rīcībā ir 1 divguļamā gulta un 1 dīvāngulta, aprīkota 
virtuve ar mikroviļņu krāsni un ledusskapi, TV, Wi-Fi. Vannas 
istabā ir vanna, kā arī fēns. Tuvumā ir pieejama bezmaksas 
autostāvvieta. 
 
 
 
 
 
Adrese: Dārzu iela 21 – 5, Rēzekne 
Viesu rīcībā ir 1 dīvāngulta, aprīkota virtuve ar mikroviļņu 
krāsni un ledusskapi, TV, Wi-Fi. Vannas istabā ir duša, kā arī 
fēns. Tuvumā ir pieejama bezmaksas autostāvvieta. 
 
 
 
 
 
Adrese: Rīgas iela 2 - 6, Rēzekne 
Viesu rīcībā ir 3 vienguļamās gultas un 1 dīvāngulta, aprīkota 
virtuve ar mikroviļņu krāsni un ledusskapi, TV, Wi-Fi, balkonu. 
Vannas istabā ir vanna, kā arī fēns. Tuvumā ir pieejama 
bezmaksas autostāvvieta. 
 
 

 
SHAANTI 
Adrese: Atbrīvošanas aleja 7, Rēzekne 
Naktsmītne atrodas Rēzeknē, 200m no koncertzāles GORS. 
Viesu rīcībās ir 1 dīvāngulta un 1 divguļamā gulta, aprīkota 
virtuve ar mikroviļņu krāsni, plīti, TV, veļas mašīna, Wi-Fi. 
Bezmaksas autostāvvieta un tuvumā pieejama autobusa 
pietura.  
 
 

 
ELEN WHITE APARTMENT 
Adrese: Atbrīvošanas aleja 9, Rēzekne 
Dzīvoklis Elen White Apartment atrodas Rēzeknē. No 
naktsmītnes paveras skats uz pilsētu. Viesiem ir pieejams 
bezmaksas WiFi. Dzīvoklī ir viesistaba un 1 vannas istaba ar 
fēnu. Viesu rīcībā ir arī atpūtas zona, ēdamzona un virtuve, 
kurā ir cepeškrāsns, mikroviļņu krāsns un tosteris. 
 



 
RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJAS DIENESTA 
VIESNĪCA  
 
Adrese: Maskavas iela 22, Rēzekne, tālr. +371 26554506.  
Līdz 200 pers., 15 eur no personas. 

 
 
 
 

 
LATVIJAS SARKANĀ KRUSTA VIESNĪCA 
Adrese: Raiņa iela 29, Rēzekne, tālr. 29173765 
Visos numuros ir privāta vannas istaba ar dušu, veļas 
mazgājamo mašīnu un fēnu, Wi-Fi. Naktsmītnē ir bezmaksas 
autostāvvieta, koplietošanas virtuve ar elektrisko plīti, 
ledusskapi, mikroviļņu krāsni un citiem piederumiem. 
Mājdzīvniekiem draudzīga naktsmītne. 
 

 
APARTAMENTI (АПАРТАМЕНТЫ) 

Adrese: Lubānas iela 7, Rēzekne 
Dzīvoklī ir 1 guļamistaba un pilnībā aprīkota virtuve ar 
cepeškrāsni. Dzīvoklī ir arī plakanā ekrāna televizors ar 
kabeļtelevīzijas kanāliem. Viesu rīcībā ir balkons. WiFi ir 
pieejams bez maksas. 
 
 
 

 
ANNA APARTMENT 
Adrese: Pulkveža Brieža iela 3a, tālr. +371 28650665, e-pasts: 
anna_apartment@inbox.lv 
Tiek piedāvāts 4 istabu dzīvoklis Rēzeknē. Viesu rīcībā ir 4 
vienguļamās gultas, un 2 dīvāngultas, aprīkota virtuve ar 
mikroviļņu krāsni un ledusskapi, TV, Wi-Fi. Vannas istabā ir 
burbuļvanna, kā arī fēns. Tuvumā ir pieejama bezmaksas 
autostāvvieta.  
Atrodas 10 minūšu gājiena attālumā no pilsētas centra un 15 
minūšu gājiena attālumā līdz Latgales vēstniecībai GORS. 
 

 
 

APARTMENT IN THE CITY CENTER OF REZEKNE 
Adrese: Atbrīvošanas aleja 108, booking.com 
Viesu rīcībā ir 2 dīvāngultas, aprīkota virtuve ar mikroviļņu 
krāsni un ledusskapi, TV, Wi-Fi. Vannas istabā ir duša, kā arī 
fēns. Tuvumā ir pieejama bezmaksas autostāvvieta. 
 
 

 

 
NAKTSMĪTNE “MELĪNA”  
Adrese: Pulkveža Brieža iela 3a -20, 2.stāvs, Rēzekne,  
booking.com 
Viesu rīcībā ir 1 dīvāngulta, aprīkota virtuve ar mikroviļņu krāsni 
un ledusskapi, TV, Wi-Fi. Vannas istabā ir duša, kā arī fēns. 
Tuvumā ir pieejama bezmaksas autostāvvieta. 
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STAY APARTMENT 
Adrese: Rīgas iela 2-26, Rēzekne, booking.com 
Studijas tipa apartamenti. Viesu rīcībā ir divas dīvāngultas, 
aprīkota virtuve, TV, Wi-Fi. Vannas istabā ir duša, fēns. 
Tuvumā ir pieejama bezmaksas autostāvvieta. 
 
 
 

 
DZĪVOKLIS “ATBRĪVOŠANAS ALEJA 80” 
Adrese: Atbrīvošanas aleja 80, Rēzekne 
Dzīvoklī ir plakanā ekrāna televizors ar satelīttelevīziju. Virtuvē 
ir mikroviļņu krāsns, ledusskapis un plīts virsma. Ērtību klāstā 
ietilpst duša ar bezmaksas tualetes piederumiem un fēnu. 
 
 
 

 
“DIMORA RENT IK” DZĪVOKLIS 
Adrese: Pulkveža Brieža iela 31B, Rēzekne, tālr. +371 
26465631, +371 28616565 
“Dimora Rent IK” piedāvā komfortablu, saulainu dzīvokli 
Rēzeknes centrā. Dzīvoklī ir visas ērtības: interaktīvā TV, Wi-
Fi, elektriskā plīts, ledusskapis, mikroviļņu krāsns, elektriskā 
tējkanna, trauki, veļas mašīna, drēbju žāvēšanas dēlis, fēns. 
Dzīvoklī iespējams nakšņot līdz 5 cilvēkiem. Pie dzīvokļa ir ērta 
bezmaksas autostāvvieta. 
 

 
CENTRA HOTEL 
Adrese: Baznīcas iela 13, Rēzekne, booking.com 
Viesu rīcībā ir 6 vienguļamās gultas, tējkannna, Wi-Fi. Vannas 
istabā ir duša, fēns. Tuvumā ir pieejama bezmaksas 
autostāvvieta. 
 
 
 

 
BRĪVDIENU MĀJA “FAMILY HOUSE”  
Adrese: Ludzas iela 4, Rēzekne, booking.com 
Brīvdienu māja “Family house” ir aprīkota 2 guļamistabām, 
virtuvi, bezmaksas Wi-Fi, televizoru ar kabeļtelevīziju. Viesiem 
piedāvā vienu divguļamo gultu, divas vienguļamās gultas un 
divas dīvāngultas. Uz vietas ir bezmaksas privātā 
autostāvvieta. Viesu rīcībā ir grils.  
 
 
VIESU MĀJA „RŪMES” 
Adrese: Vipinga, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, tālr. 
+371 26649360, +371 27057596, e-pasts: info@hotelrumes.lv 
Labiekārtota viesu māja atrodas Rēzeknes dienvidu pusē – 
Vipingā, tikai piecu minūšu braucienā no pilsētas centra, klusā 
privātmāju rajonā.  
Kopā piedāvā 11 guļvietas – 8 vienguļamās gultas, 2 
dīvāngultas, 1 divstāvu gultu. Viesi var izmantot koplietošanas 
virtuvi ar ēdamistabas zonu. Naktsmītne piedāvā klasiskas 
indiešu masāžas, kā arī tvaika un sauso pirti. Brokastis ir 
pieejamas par papildmaksu. 
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NAKTSMĪTNES RĒZEKNES NOVADĀ 

 
VIESNĪCA “SVILPAUNIEKI” 
Adrese:  Pils iela 7, tālr. +371 26387532,  e-pasts: 
svilpavnieki@inbox.lv  
Apartamentu tipa viesnīca piedāvā astoņus numuriņus, 
gan divvietīgus, gan četrvietīgus. Viesnīca piedāvā pilnu 
servisu un katram numuriņam ir atsevišķa ieeja ar unikālu 
durvju kodu, balkons un virtuve. 
 
 

 
LŪZNAVAS MUIŽA 
Adrese: Pils iela 8, Lūznava, Rēzeknes nov., tālr. +371  
28686863, +371 63161616, luznavasmuiza.lv 
Marijas rezidence - divvietīgs numurs (2 personām), cena: 
90,00 €/diennaktī. Papildus rakstāmgalds, balkons, 
papildguļvietas iespēja 1-2 personām. 
Felicijas rezidence - divvietīgs numurs (2 personām), cena: 
70,00 €/diennaktī. 
Sofijas rezidence - divvietīgs numurs (2 personām), cena: 
70,00* €/diennaktī. 
Naktsmītne katrā numuriņā piedāvā dušu, WC, matu 
žāvētāju, bezmaksas Wi-Fi. Iespējams izmantot 
pašapkalpošanās 
virtuvi vai pieteikt ēdināšanu. 
 

 
ŪDENS TŪRISMA ATTĪSTĪBAS CENTRS “BĀKA” 
Adrese: Kvāpāni, Gaigalava,  Gaigalavas pag., Rēzeknes 
nov., tālr. +371 26663358, e-pasts: 
baka@rezeknesnovads.lv, baka.rezeknesnovads.lv 
Ūdens tūrisma attīstības centrs „Bāka” ir izveidots dabas 
lieguma „Lubāna mitrājs” teritorijā, blakus Latvijas 
lielākajam ezeram - Lubāns, kas atrodas tikai 42km no 
Rēzeknes. Naktsmītnes mūsdienīgajiem numuriem ir 
televizors un mēbelēta terase. Viesiem ir pieejama pilnībā 
aprīkota virtuve ar mikroviļņu krāsni un krāsni. Privātajā 
vannas istabā ir duša un bezmaksas tualetes piederumi. No numuriem jūs varat baudīt skatu uz 
ezeru. Viesiem ir pieejamas grila iekārtas, terase un koplietošanas virtuve. 
 

  
VIESU NAMS “ZAĻĀ SALA” 
Adrese: Litavnieki, Greiškānu pagasts, Rēzeknes novads, 
tālr. +371 29373015, +371 29125600, e-pasts : 
zalasala@inbox.lv, hotelzalasala.lv 
Viesu mājā ir 20 divvietīgie numuri – katrā WC, duša, 
internets. Pasākumu zāle (līdz 80 pers.). Var pasūtīt 
Latgales nacionālos ēdienus. Viesu nams atrodas 3 km 
attālumā no Latgales vēstniecības GORS. Bezmaksas 
autostāvvieta. 
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ATPŪTAS KOMPLEKSS “EZERKRASTI” 
Adrese: Dukstigals, s.Tilīši, Čornajas pagasts, tālr. +371 
26411207, +371 26450437, raznasezerkrasti.lv 
Piedāvā īrēt viesu māju ar divvietīgiem, trīsvietīgiem vai 
četrvietīgiem numuriem un atsevišķu mazo mājiņu 
ģimenei, dažiem numuriņiem ir balkons. Vienlaicīgi 
kopumā iespējams izguldīt līdz 60 cilvēkiem.  
Šī naktsmītne ir 1 minūtes pastaigas attālumā no 
pludmales. "Ezerkrasti" viesiem tiek piedāvāts grils, bērnu 
rotaļu laukums, ūdens sporta iespējas, biljards, velosipēdu 
un slēpošanas aprīkojuma noma, bezmaksas Wi-Fi un 
privātā autostāvvieta. Viesi  
var malkot dzērienus bārā. Viesu namā ir diennakts reģistratūra. 
 

 
ATPŪTAS KOMPLEKSS “RĀZNAS LĪCIS” 
Adrese: Dukstigals, Čornajas pag., tālr. +371 29176687, 
+371 26528003, e-pasts: eseja4@inbox.lv, raznaslicis.lv 
Atpūtas bāze “Rāznas līcis” atrodas Rāznas ezera krastā. 
Kompleksā 4 mājas: viesību nami - Apelsīns un Citrons 
katrā naktsmītnes 30 personām, virtuve vai kafejnīca, 
pirts. Tā ir ideāla vieta sporta pasākumu, semināru, 
konferenču, svinīgo pasākumu rīkošanai vai mierīgai 
ģimenes atpūtai. Atpūtas bāzes “Rāznas līcis” viesu māju 
rīcībā ir divvietīgie, trīsvietīgie vai četrvietīgie numuri. 
Vienlaicīgi kopumā iespējams izguldīt līdz 60 cilvēkiem. 
Bezmaksas Wi-Fi un privātā autostāvvieta. 
 

 
BRĪVDIENU MĀJA “OSMANY” 
Adrese: Dvarči, Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov., tālr. 
+371 29483600, e-pasts: osmanyin@inbox.lv, osmany.lv 
Četrzvaigžņu viesu māja "Osmany" atrodas Rēzeknē. 
Viesu namam ir 2 atsevišķi mēbelētas istabas ar 
guļvietām 4 – 6 viesiem, dārzs un terase. Viesiem ir 
pieejams bezmaksas Wi-Fi. 
Visās naktsmītnēs ir ledusskapis, tējkanna, duša, fēns, 
TV ar satelīta kanāliem un DVD atskaņotājs. Noteiktos 
numuros ir virtuvīte ar mikroviļņu krāsni, tosteri un plīts 
virsmu.  
Viesu mājas "Osmany" apkārtnē viesi var nodarboties ar 
dažādām aktivitātēm – sauna, krievu pirts, spēļu laukums 
bērniem, pludmales basketbols. 
 

 

 

 
NAKTSMĪTNE “ZEIZES” 
Adrese: “Zeizes”, Kuciņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes 
novads, tālr. +371 29463376, e-pasts: fandris@inbox.lv 
Naktsmītne “Zeizes” atrodas klusā vietā, 10 km attālumā 
no Rēzeknes un 100 m attālumā no Rēzeknes upes. 
Naktsmītne  piedāvā 4 guļvietas – 2 vienguļamās gultas 
un 1 dīvāngultu ar televizoru un terasi. Viesiem ir 
pieejama virtuve ar mikroviļņu krāsni un cepeškrāsni. 
Privātajā vannas istabā ir duša un fēns. No visiem 
numuriem paveras skats uz dārzu. 
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Naktsmītnes “Zeizes” viesiem ir pieejama koplietošanas sauna un grila iekārtas, bezmaksas 
autostāvvieta. 
 

 
STAROŠČIKI LEJASKALNS 
Adrese: Lejaskalns, Staroščiki, Griškānu pagasts, 
Rēzeknes novads, tālr. +371 26327971 
Naktsmītne “Staroščiki Lejaskalns” atrodas zaļā vietā, 
netālu no Rēzeknes pilsētas. Kopējais guļvietu skaits – 
10. Numuros ir rakstāmgalds. Viesu rīcībā ir koplietošanas 
vannas istaba, kā arī koplietošanas atpūtas telpa un 
virtuve. Papildiespēju klāstā ietilpst gultas veļa.Viesiem 
tiek piedāvāts bezmaksas Wi-Fi un autostāvvieta. 
 

 
BRĪVDIENU MĀJA “MELDERI” 
Adrese: Melderi, Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts, 
Rēzeknes novads, Rēzekne, tālr. +371 28357080, +371 
26446231, e-pasts: danutakarkliniece@inbox.lv 
Brīvdienu māja “Melderi” atrodas Rēzeknē. Viesu rīcībā ir 
virtuve, grils, sauna.  Šīs brīvdienu mājas viesiem tiek 
nodrošināti dvieļi un gultas veļa. Naktsmītnē Melderi ir 
pieejama sauna. Viesiem tiek piedāvāts bezmaksas Wi-Fi 
un privātā autostāvvieta. 
 

 
VIESU MĀJA “VĪTOLI” 
Adrese: “Astici”, Kaunatas pag., tālr. +371 26446708, 
+371 29247552, e-pasts: ilze@hotelvitoli.lv, hotelvitoli.lv 
Viesu māja “Vītoli” ir labiekārtota divstāvu māja pie 
Rāznas ezera ar naktsmītnēm 20 personām. Viesu māja 
piedāvā labiekārtotu virtuvi, viesību zāli līdz 30 personām, 
pirti 12 personām.   
 
 

 
ATPŪTAS KOMPLEKSS “RĀZNAS STĀVKRASTI” 
Adrese: Lesinski, Kaunatas pag., tālr. +371 29473700, 
+371 20221941, e-pasts: inga.drele@inbox.lv 
Naktsmītne “Rāznas Stāvkrasti” atrodas Rēzeknes rajonā, 
Kaunatā, 25 km attālumā no Rēzeknes. Viesu rīcībā ir spa 
centrs un burbuļvanna. Kopā var izguldīt līdz 50 
personām. Uz vietas ir pieejama bezmaksas privātā 
autostāvvieta un Wi-Fi. 
 

 
VIESU NAMS “AZARKROSTI” 
Adrese: Azarkrosti, Plikpurmaļi, Verēmu pagasts, 
Rēzeknes novads, tālr.+371  29459448, +371 29430536 
Viesu māja (divstāvīga) ar banketu zāli (~35 pers.), pirti, 
virtuvi, WC, dušu, Wi-Fi un 5 numuriem ar 15 guļvietām.  
Brīvdienu māja (divstāvīga) ar nelielu labiekārtotu virtuvi, 
kamīnu, WC, dušu, Wi-Fi un 6 guļvietām. 
Uz vietas ir pieejama bezmaksas privātā autostāvvieta. 
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BRĪVDIENU MĀJA “VĪTERI” 
Adrese: Biksinīki, Vīksnas, Verēmu pag., Rēzeknes nov. 
Brīvdienu māja Vīteri atrodas ezera krastā, Rēzeknes 
nomaļā vietā. Mājā ir četras guļamistabas (12 guļvietas + 2 
papildus vietas), pirts un banketu zāle (līdz 40 personām), 
labiekārtota virtuve (elektriskā plīts, ledusskapis, elektriskā 
tējkanna ), TV ar maksas un kabeļtelevīzijas kanāliem, Wi-
Fi, bezmaksas autostāvvieta, saulaina terase un balkons 
ar skatu uz ezeru. Vannas istabā ir duša, kā arī fēns. 
Blakus esošā dīķa malā – īsta lauku pirts. Papildus 
piedāvā: laivu nomu, makšķerēšanu, grilu, novusu, 
slēpošanu, skriešanas-nūjošanas trasi. 
 

 
VIESU NAMS “STIKĀNI” 
Adrese: Stikāni, Bernāni, Nagļu pagasts, Rēzeknes 
novads, tālr. +371 28671971, e-pasts: 
ilze@dabastures.lv, dabastures.lv 
Viesu nams atrodas pašā Orenīšu dīķu krastā. Viesu 

nams piedāvā - 3 divvietīgus un 1 ģimenes numuriņu (līdz 

4 pers.) ar visām ērtībām, ēdināšanas pakalpojumus, 

putnu vērošanas ekskursiju organizēšanu un pavadību 

tuvākajā apkaimē un pie Lubāna ezera. Viesu nams var 

uzņemt līdz 10 cilvēkiem vienlaikus. Visas istabiņas ir ar 

ērtībām - dušu vai vannu un labierīcībām. Piedāvā arī 

ēdināšanas pakalpojumus, vai ļauj izmantot virtuvi, kas ir pilnībā aprīkota. 

 
BRĪVDIENU MĀJA “EZERA SONĀTE” 
Adrese: Ezerkrasta iela 4, Bērzgale, Bērzgales pag., tālr. 
+371 29472876, hotelezerasonate.lv 
Atpūta Meirānu ezera krastā, brīvdienu mājā ar saunu. 
Pirmajā stāvā sauna, kamīntelpa, virtuve, WC, duša. 
Otrajā stāvā — guļamistaba. Bezmaksas Wi-Fi, privātā 
autostāvvieta. Ūdens velosipēda, laivu, velosipēdu noma. 
Makšķerēšana, laivu piestātne, strītbola grozs. Brīvdienu 
mājai ir zaļais sertifikāts. 
 

 
BRĪVDIENU MĀJA “BIRZES” 
Adrese: Kvāpāni, Gaigalavas pagasts, tālr. +371 
29422050, +371 26619263, e-pasts: janis.birze@inbox.lv 
Brīvdienu māja atrodas netālu no Lubāna ezera. 
 
 
 
 

 
BRĪVDIENU MĀJA “MEIRĀNU KRASTS” 
Adrese: Čamane, Bērzgales pag., tālr. +371 28265866, 
e-pasts: meiranukrasts@inbox.lv, 
www.meiranukrasts.jimbo.com 
Brīvdienu māja “Meirānu krasts” piedāvā naktsmītnes 4 
guļbūves mājiņās, makšķerēšanu, lapeni, krievu pirti, 
laivu, volejbola laukumu, batutu, pastaigu taku 1 km.. 
Viesu rīcībā ir arī slēpju glabātuve un bērnu rotaļu 
laukums, dārzs un grila iekārtas, ko viesi var izmantot bez 
maksas. Naktsmītne piedāvā diennakts reģistratūru, 
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bezmaksas Wi-Fi un privāto autostāvvietu. Par papildmaksu tiek nodrošināti transporta pakalpojumi. 
Ekskursija – iepazīšanās ar ziemeļu braucamo suņu šķirni “Aļaskas malamuts”, ziemā vizināšanās 
suņu pajūgā. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


