Dabas spēks steidzīgajiem
Divu dienu atpūtas piedāvājums
Piedāvājums 2 personām
€ 413,00
Mēs Piena muižā ticam, ka dzīve visapkārt ir pilna baudījumu un katram tik jāpastiepj roka, lai paņemtu sev tīkamāko. Dažkārt
plašajā piedāvājumā nav nemaz tik vienkārši izvēlēties sev piemērotāko, tādēļ Piena muiža sagatavojusi īpašu divu dienu atpūtas
piedāvājumu „Dabas spēks steidzīgajiem”, kas ietver spēcinošu un emocionāli piesātinātu pēršanās rituālu īstā lauku Melnā akmens
pirtī, un tik ļoti nepieciešamo, laika mirkļu pavadīšanu ar savu sirds cilvēku - ļaušanās SPA vannu rituālam „Tikai tu un es…”
Uzdrošinies izbaudīt mieru un mīlestību!
Pirmā diena
 Ierašanās un iekārtošanās numuriņā;
 Spēcinošais pēršanās rituāls ar pirtnieku īstā lauku Melnajā kmens pirtī. Tas ietver ko vairāk nekā tikai
karsēšanos un pēršanos – te prasmīga pirtnieka zināšanas apvienojušās ar mūsu senču pieredzi, dodot
iespēju ikvienam piedzīvot prātu un ķermeni attīrošu un spēcinošu rituālu vairāku stundu garumā. Rituāls
ietver ievadprocedūru sajūtu un emociju pasaules nomierināšanai, dziedinošu skrubi no plaukstošām meža
veltēm un pirtnieka pērienus ar zaļajām slotiņām dvēseles tīrībai. Miesu stiprinās un patīkami sasildīs
Ziemupes jūras akmeņi, bet zinoši un prasmīgi pielietotais ūdens rituāls būs lieliska spēka deva dvēselei,
prātam un ķermenim. Pēršanos noslēgs bagātīga 1000 dabas spēku komprese jaunai dienai.
Pirts ir mūsu svētvieta! Tas ir vesels rituāls! No pirts kurināšanas līdz pēršanās priekiem, ar gara uzmešanu
uz sakarsētiem akmeņiem, kad karstumā miesa kļūst sārta un tvirta un smaržo pēc mīlestības! Ar veselību!
 Pēršanās laikā baudiet veldzējošas mūsmāju zāļu tējas, savukārt pirms gulētiešanas saldākam miegam
pasniegsim glāzi silta piena ar medu;
 Nakšņošana divvietīgā Piena muižas numuriņā.
Otrā diena
 Rīta pelde muižas baseinā;
 Vieglas lauku brokastis ar tēju vai kafiju;
 Ļaušanās SPA vannu rituālam divvientulībā „Tikai tu un es…”, kas ietver pēc Jūsu izvēles īsta lauku piena
vannas peldi, vai alus vannas peldi, vai dzintara vannas peldi. Tā ir iespēja veltīt viens otram nedalītu
uzmanību un glāstus, izvēloties kādu no mūsu piedāvātajām masāžas eļļiņām – persiku, aprikožu, brūkleņu
vai zemeņu masāžas eļļu;
 Pēcpusdienu varat pavadīt nesteidzīgās pastaigās un dabas baudīšanai, izbraucienam ar velosipēdiem,
nūjošanai u.c.;
 Svētdienās Piena muižā ir vēlā numuriņu atbrīvošana - 14:00.

Rezervējot šo piedāvājumu Piena muižā - Jums pienākas pretimnākšana 10 % Piena SPA rituāliem un 10% pusdienu maltītei „Rožu krodziņā” otrajā dienā
Dzīves īpašajiem mirkļiem piedāvājam nakšņošanai arī Barona fon Mēdema luksusa numuriņu, ko iespējams
rezervēt par papildus samaksu piesakoties atpūtas piedāvājumam.
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