
Kā mūs atrast? 

Krastiņu 
pirts 

 

 Braucot no Rīgas puses, Bauskā 
jāgriežas uz Eleju vai uz norādi 
„Rundāles pils”. Braucot pa Bauskas- 
Elejas šoseju, uzņemam spidometra 
rādītāju, pie "Bauska beidzas" zīmes. 
Nobraucam 7,4 km un tad griežamies 
pa labi. Vēl braucam 400m un 
nogriežoties pa kreisi, būsiet pie mums. 
 Braucot no Jelgavas puses, Elejā 

ir jāgriežas uz Bausku. Jābrauc garām 
pagriezienam uz Pilsrundāli , tad garām 
pagriezienam  uz Viesturiem. Nākošajā 
ceļa galā jāgriežas pa kreisi. Nobraucot 
vēl 400m un pagriežoties pa kreisi, 
būsiet pie mums. 
 Braucot ar sabiedrisko autobusu 

maršrutā Rīga- Bauska jāpērk biļete 
līdz Bauskai. Tad ir jāpārsēžas 
autobusā Bauska – Pilsrundāle un 
jābrauc līdz pieturai „Kalna krogs”; 
 Braucot ar sabiedrisko autobusu 

maršrutā Jelgava- Eleja- Bauska jāpērk 
biļete līdz pieturai „Kalna krogs” 
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Ja esat noguruši no pilsētu 

trokšņiem un putekļiem... gribat 

kaut uz mirkli aizmirsties no 

ikdienas rūpēm un baudīt 

skaistākos atpūtas brīžus..., tad 

dodieties uz "Krastiņiem". 

Lieliskai atpūtai 

ģimenēm,  jautrām draugu 

kompānijām un ceļiniekiem tiek 

piedāvāta guļbaļķu viesu māja. 

Īsta ar malku kurināma latviska 

slapjā pirts, kur var nopērties, 

atpūtinot miesu un garu pēc garās 

dienas  vai arī pēc saspringtas 

darba nedēļas. 

Mūsu SPA baseins, jeb 

džakuzi  ir novietots ārā, lai 

svaigais  gaiss labāk ļautu baudīt 

masāžas un relaksācijas dažādību, 

kā arī sniegtu romantisku 

baudījumu.  

Pasakaina vieta atpūtai 

ģimenes lokā, uzņēmumiem sporta 

un korporatīvo pasākumu 

organizēšanai, kā arī piemērota 

vieta svinīgu pasākumu rīkošanai. 

Palūkojaties apkārt un izbaudiet 

pasakaino Lielupes skaistumu!  
 

IEPAZĪSTIETIES AR MŪSU 
PIEDĀVĀJUMU! 

 Telpas viesībām: 

 1.zāle- līdz 40cilvēkiem un vieta dejošanai; 

 2.zāle- līdz 15 cilvēkiem; 

 

 Veselības atgūšana pirtī; 

 

 Relaksācija SPA masāžas vannā; 

 

 Spēku smelšanās no Lielupes; 

 

 Atpūta piknika vietā; 

 

 Nakstmājas. 

 

 

TUVĀKAJĀ APKĀRTNĒ VARIET 
APLŪKOT:  

 

 Rundāles pili un pils parku; 

 Mežotnes pilskalnu un skatu laukumu; 

 Bauskas pili un divu upju sateku 

 

Lai iegūtu informāciju par 
vakancēm vai iesniegtu CV, 
apmeklējiet mūsu tīmekļa 
vietni: 

www.lucernepublishing.com 

Kontakti: 
Tālrunis: 371 29252144 
Tālrunis:  371 26431234 

e-pasts:  krastinu_pirts@inbox.lv 
 

Lai iegūtu informāciju apmeklējiet 
tīmekļa vietni: 

http://www.krastinupirts.lv   
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