
NAKŠŅOŠANAS 
IESPĒJAS



Atpūtas komplekss “Turbas” piedāvā dažādas nakšņošanas iespējas gan mazām, gan lielām 
kompānijām. Atpūtas kompleksā atrodas viesnīca Četri Vēji, kas atbilst 3 zvaigžņu viesnīcas 
standartiem, viesu nams Brakas, brīvdienu mājas, guļbūves un kempingi. Atkarībā no izvēlētās 
nakšņošanas vietas, piedāvājumā ir sauna, latviska pirts, tvaika pirts, āra džakuzi, iekštelpu aukstais 
baseins un āra kubls.
Maksimālais kompleksa guļvietu skaits ir 281, ieskaitot papildvietas. Teltsvietu skaits kompleksā ir 
neierobežots mūsu 6 ha un 2 ha laukumos.
Uzņemam arī kemperus, piedāvājot tiem nepieciešamos pievadus.

Viesnīca Četri Vēji
40 gultasvietas

Senatnīgā Klēts
13 gultasvietas

Viesu nams Brakas
35+3 gultasvietas

Kempings Četri Vēji
48 gultasvietas

Brīvdienu mājas
40 gultasvietas

Kempings pie Ozola 
60 gultasvietas

Senatnīgā pirts
10+1 gultasvietas

Guļbūves
31 gultasvieta

no 15 EUR/dienā
personai    + PVN 12%



Četru Vēju viesnīcā ir 11 labiekārtoti numuriņi, kuros var nakšņot gan divatā, 
trijatā vai četratā un vislielākajā numuriņā - 7 personas. Viesnīcā ir pieejams 
viens LUX klases numuriņš, kurā ir hidromasāžas vanna. Maksimālais viesu 
skaits Četru Vēju viesnīcā - 40.
Papildus viensīcas numuriņiem Četru vēju viesnīcā ir pieejamas zāles 
svinībām, maltītēm, sanāksmēm un citiem pasākumiem. Viesnīcas lielā zāle 
ar platību 150 m2 un ietilpību līdz 65 personām, ar apsildāmu flīzētu grīdu. 
Blakus Četru Vēju zālei ir pieejamas Mazā zāle un Atpūtas telpa, kurās var 
uzņemt līdz 20 personām.
Viesnīcā ir SPA komplekss, kurā ietilpst sauna, turku tvaika pirts, atpūtas 
telpa un āra džakuzi.
Viesnīcas ārpusē ir lielais Četru Vēju ielejas laukums (6ha), nojume, skatuve, 
ugunskura un telšu vietas. Četru Vēju ielejas mežmalā sākas dabas takas un 
šķēršļu josla.

Četru Vēju viesnīca



Viesu nama Brakas otrajā stāvā ir 11 labiekārtoti numuriņi ar 35 
gultasvietām un iespējamām 3 papildvietām. Viens no numuriņiem ir 
LUX klases ar ierīkotu hidrmasāžās vannu. Visi numuriņi ir divvietīgi līdz 
četrvietīgi, bet viens - astoņvietīgs ar divstāvīgām gultām. 
Braku pirmajā stāvā ir zāle svinībām, maltītēm vai semināriem, kurā var  
uzņemt līdz 80 personām.
Turpat pagalmā pie Brakām piedāvājam pirts pakalpojumus Senatnīgajā 
pirtī, kur pieejama latviska pirts un aukstais iekštelpu baseins.

Viesu nams Brakas



Atpūtas kompleksā ir divas dvīņu mājas - brīvdienu mājas. Tās ir lieliski 
piemērotas ģimenēm un draugu kompānijām, jo brīvdienu māju iekārtojums 
un pagalms rada privātmāju sajūtu - kur pagalmā cept gaļu, sauļoties vai 
baudīt vienāršus mirkļus meža tuvumā. Katrā no brīvdienu mājām ir 10 
gultasvietas, duša un WC, virtuve, dzīvojamā istaba ar kamīnu. MAksimālais 
gultasvietu skaits visās brīvdienu mājās - 40.
Turpat pie brīvdienu mājām mežmalā sākas pastaigu takas un šķēršļu josla.

Brīvdienu mājas



Senatnīgā pirts atrodas Turbu saimnieku pagalmā. Pirts mansardā ir 10 
gultasvietas ar iespējamu vienu papildvietu. Senatnīgās pirts pirmajā stāvā 
atrodas zāle, kurā iespējams rīkot svinības, sanāksmes vai maltītes līdz 
30 personām. Senatnīgajā pirtī ir īsti latviska pirtiņa un aukstais iekštelpu 
baseins, kurā veldzēties. Pirts priekštelpā atrodas virtuvīte un atpūtas zona.

Senatnīgā klēts atrodas Turbu saimnieku pagalmā, turpat blakus 
Senatnīgajai pirtij. Klēts otrajā stāvā ir 13 gultasvietas - vienā istabā atrodas 
četras divstāvīgas trīsvietīgās gultas, otrā istabā ir viena divguļamā gulta 
un divas vienvietīgās gultas.
Pie klēts ir āra nojume ar āra kamīnu un grilu, galdiem un krēsliem, lai 
baudītu svinības, pasēdēšanu svaigā gaisā.

Senatnīgā pirts un klēts



Kempingi Četri Vēji atrodas Četru Vēju ielejā, kas ļauj 
būt Četru Vēju ielejas pasākumu epicentrā! Kempingi ir 
iekārtoti tā, lai svētku viesi var būt pēc iespējas tuvāk cits 
citam, taču tajā pat laikā katrs savās telpās. Kopā ir divas 
ēkas, kur katrā ir pa četriem atsevišķiem kempingiem, 
kuros katrā ir četras gultasvietas - kopā 48 gultasvietas. 
Turpat netālu no kempingiem ir pieejamas koplietošanas 
dušas un WC, kas atrodas Lielajā nojumē. Iepretim 
kempingiem ir lapenes, zem kurām baudīt maltīti vai 
draudzīgas sarunas.

Kempings Četri Vēji



Kempingi pie Ozola atrodas Turbu saliņas tuvumā, kas ir lieliski piemēroti 
nakšņošanai Turbu saliņu pasākumu dalībniekiem. Kempingos ir pieejamas 
40 gultasvietas - katrā mājiņā pa divām divstāvīgām gultām. Lielākajā no 
kempingu mājām ir izvietotas dušas un WC.
Kempingiem blakus ir Turbu skatu tornis, kas sniedzas 15m augstumā, kā 
arī Mazā Julga, pa kuru iespējams laivot, balansēt uz SUP dēļiem, peldēties 
un nodoties laiskiem atpūtas mirkļiem, klausoties upītes čalošanā.

Netālu no šiem kempingiem ir pieejami vēl citi kempingi Turbu saliņā, kopā 
maksimālais gultasvietu skaits - 20.

Kempings pie Ozola



Turbu atpūtas kompleksā ir trīs latviskas guļbūves  - Zīles ar 5 guļvietām, 
Rieksti ar 7 guļvietām un Čiekuri ar 6+2 guļvietām. Katra no guļbūvēm 
ir individuāli iekārtota - ar guļvietām, atpūtas telpu un virtuvīti, kā arī 
labierīcībām un dušu. Guļbūvju ieskauts pagalma vidū atrodas bērnu rotaļu 
laukums, kurā bērno var spēlēties, esot dabas tuvumā, kamēr vecāki var 
noraudzīties uz to, sēžot uz privātas terasītes pie katras guļbūves.
Pirts mīļotājiem Turbu Dižozola pakājē ir Pirts pie Ozola, kurā ir 10+1 
gultasvietas, šeit var baudīt pirts priekus īsteni latviskā garā, kā arī sildīties 
āra kublā Mazās Juglas krastā. Atpūtas kompleksā ir pieejamas dažādas 
aktīvās atpūtas iespējas. Tā kā guļbūves atrodas Mazās Juglas un kanāla 
krastos, gada siltajā laikā ir iespējams laivot, balansēt uz SUP dēļiem, kā arī 
peldēties. Tuvumā esošajā Turbu saliņā ir basketbola, futbola un volejbola 
laukumi.

Guļbūves



atpūtas komplekss Turbas

GAIDĪSIM JŪS CIEMOS!


