
dūšeļi
Pakalpojums Cits laiks Laiks Apraksts
Laivu noma Mēnesis 1 diena
Koka laiva līdz 3 personām €8,00 Laivas izmērs: 5 x 1,25 x 0,45 m

Koka laiva līdz 2 personām €8,00 Laivas izmērs: 4,50 x 1,20 x 0,45 m

Plastmasas laiva līdz 2 personām €8,00 Laivas izmērs: 3,70 x 1,15 x 0,46 m

Plastmasas laiva 1 personai €5,00 Laivas izmērs: 2,50 x 1,35 x 0,45 m

   Laivas abonoments 5 reizēm €25,00
Laivas abonoments ir izmantojams 12 mēnešu laikā no iegādes brīža.  Ieteicams laivu pieteikt iepriekš, 
noskaidrojot pieejamību.

Laivas abonoments 10 reizēm €40,00
Laivas abonoments ir izmantojams 12 mēnešu laikā no iegādes brīža.  Ieteicams laivu pieteikt iepriekš, 
noskaidrojot pieejamību.

Privātās laivas uzglabāšana €10,00 Ieteicams pieteikt laivas atvešanu Dūšeļu saimniekam. Teritorija ir slēgta un tajā notiek videonovērošana.

Glābšanas veste €2,00

Cope 1 diena
Krasta cope S komplekts €2,00 Stāvvieta + tēja

Krasta cope M komplekts €5,00 Stāvvieta + kafija vai tēja + uzkoda (karstmaize)

Zemledus makšķernieka S komplekts €2,00 Stāvvieta + kafija vai tēja

Zemledus makšķernieka M komplekts €5,00 Stāvvieta + kafija + uzkoda (karstmaize)

Pikniks 1 stunda 1 diena
Terase Līnis €6,00 €30,00 Terase 20m2, jumtiņš, grils, laipa 

Terase Karpa €6,00 €30,00 Terase 20m2, jumtiņš, grils, laipa

Atpūtas vieta pie namiņa ar dīķi €11,00 €55,00 Nojume, namiņš ar ledusskapi, dīķis, grils, pļava

Malka 50 litru vai Ogles 2kg €5,00

Mobi pirts papildus h 3 stundas
Mobi pirts €10,00 €60,00 Pieejama uz vietas kempingā Atpūtas vietā pie namiņa. Max 5 pieaugušie vienlaicīgi. Ir TV, atpūtas telpa ar 

galdu, ģērbtuve, pirtiņa kurināma ar malku. Minimālais laiks 3 h.

Kempinga mājas - jūlija beigas, augusts 1 diena
Māja Dixi €70,00 Brokastis, ledusskapis, plīts, duša, wc, terase ar jumtu, autostāvvieta

Māja Largo €70,00 Brokastis, ledusskapis, plīts, duša, wc, terase ar jumtu, autostāvvieta

SUP dēļu noma 30 minūtes 2 stundas !!! SUP dēļu noma pieejama tikai lietošanai tepat Babītes ezerā !!!

SUP dēlis XL Monster €5,00 €8,00 Līdz 140kg | SUP dēlis + veste + airis

SUP dēlis L Fusion €5,00 €8,00 Līdz 160kg | SUP dēlis + veste + airis

SUP dēlis S Breeze €5,00 €8,00 Līdz 95kg | SUP dēlis + veste + airis

SUP Glābšanas veste papildus €2,00 Veste ir par maksu tad, ja tā tiek iznomāta papildus, jo, nomājot sup dēli, veste jau tiek iekļauta cenā.

Hidrotērps €4,00 Noder, ja laukā ir vēss

SUP komplekts ģimenei 2+1 €20,00
3 SUP + 3 vestes + 3 airi. Ja ģimenē jau ir kāds sup dēlis, ņemiet to droši līdzi, pārējiem no ģimenes varēsiet 
iznomāt dēli Dūšeļos.

SUP komplekts ģimenei 2+2 €26,00
4 SUP + 4 vestes + 4 airi. Ja ģimenē jau ir kāds sup dēlis, ņemiet to droši līdzi, pārējiem no ģimenes varēsiet 
iznomāt dēli Dūšeļos.

SUP komplekts ģimenei 2+3 €33,00
5 SUP + 5 vestes + 5 airi. Ja ģimenē jau ir kāds sup dēlis, ņemiet to droši līdzi, pārējiem no ģimenes varēsiet 
iznomāt dēli Dūšeļos.

Velo noma 2 stundas
Velo noma ar Merida riteņiem €8,00 Velosipēds + ķivere

Velo noma ar Fatbike riteņiem €8,00 Velosipēds + ķivere

Velosipēda bērnu krēsliņš €5,00 Stiprināms uz bagāžnieka + ķivere

Velo komplekts ģimenei 2+1 €20,00
4 velosipēdi (vai 2 velosipēdi + 1 bērnu krēsliņš) + 3 ķiveres. Dūšeļu velo noma ir draudzīga ģimenēm, reizēm 
ritenis pietrūkst tikai vienam vai diviem no ģimenes, tādēļ trūkstošos var iznomāt pie mums.

Velo komplekts ģimenei 2+2 €26,00 5 velosipēdi (vai 1-2 velosipēdu vietā 1-2 bērnu krēsliņi) + 4 ķiveres

Velo komplekts ģimenei 2+3 €33,00 6 velosipēdi (vai 1-2 velosipēdu vietā 1-2 bērnu krēsliņi) + 5 ķiveres

Distanču slēpošana 2 stundas
Distanču slēpošanas komplekts €6,00 Slēpes + nūjas + zābaki ( izmēri 33-35-36-38-39-41-42-44-45-46) + 2 trases

Distanču slēpošanas komplekts ģimenei 2+1 €15,00 Slēpes + nūjas + zābaki ( izmēri 33-35-36-38-39-41-42-44-45-46) + 2 trases

Distanču slēpošanas komplekts ģimenei 2+2 €18,00 Slēpes + nūjas + zābaki ( izmēri 33-35-36-38-39-41-42-44-45-46) + 2 trases

Distanču slēpošanas komplekts ģimenei 2+3 €21,00 Slēpes + nūjas + zābaki ( izmēri 33-35-36-38-39-41-42-44-45-46) + 2 trases

Kafē Dūšeļi Gab.
Kafija melna €1,30

Capučino €1,60

Latte €1,60

Esspresso €1,30

Tēja €1,30

Kakao €1,60

Saldējums TIO plombīrs vafeļu glāzītē €0,90

Saldējums TIO šokolādes vafeļu glāzītē €0,90

Saldējums TIO melleņu-kazeņu vafeļu glāzītē €0,90

Saldējums TIO eskimo Gotiņa uz kociņa €0,90

Saldējums OM aveņu sorberts €1,10

Saldējums EKSELENCE pistāciju €1,40

Saldējums EKSELENCE aveņu - granātābolu €1,40

Saldējums POLS klasiskais €1,10

Karstmaize klasiskā ar kūp. desu un sieru no Irbēniem €2,80

Karstais Panini ar vistu no Irbēniem €4,30

Cola 0,5 L plastm pudele €1,20

Fanta 0,5 L plastm pudele €1,20

Cola 0,33 L bundža €0,90

Fanta 0,33 L bundža €0,90

Negāz ūdens Neptunas 0,5 L plastm pudele €0,90

Gāz ūdens Neptunas 0,5 L plastm pudele €0,90

Apelsīnu sula Cappy o,5 plastm pudele €1,30

Enerģ dzēriens Burn 0,355 L bundža €1,30

Visi pakalpojumi tabulā


