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PIRTIS UN PIRTS RITUĀLI  
 

                                                                                                                       

PIRTS KOMPLEKSS KUNGU MĀJĀ 
Kungu pirts kompleksa apmeklējums Piena muižā, ir individuāls apmeklējums.  
Piena muižas filozofijas pamats - mierpilna un harmoniska atpūta. 
 
Kungu pirts komplekss - kamīntelpa, mitrā sauna, tvaika pirts un baseins. 
Viss Jūsu rīcībā!  
Kamīntelpā iespējams, ģimenes  lokā  vai  romantiskā  divvientulībā, baudīt  tēju, karsēties tvaika 
aromātiskajā pirtī un mitrajā saunā, kā arī atveldzēties baseinā. 
 
Ģimenes karte: € 59.00 1.3 h/ 2 pieaugušie un 2 bērni * 

Pieaugušajiem: € 23.00 1h / pers. ** 
Bērniem līdz 7 gadiem: € 9.00/ 1h / pers.** 
Grupu apmeklējums no 6 personām: € 129.00/ 1h * 
 
*   Cenā iekļauts pirts dvielis, pirts čības; 
** Cenā iekļauts pirts dvielis, halāts, pirts čības. 
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LAUKU PIRTIS AR PIRTNIEKA RITUĀLU  
Muižas kompleksā ir atsevišķa Brīvdienu māja, kurā viesiem tiek piedāvāta iespēja piedzīvot 
unikālus un spēcinošus pirts rituālus. Brīvdienu mājā izveidoti apartamenti ar labiekārtotu virtuvi 
un atpūtas zonu tiem, kas vēlas baudīt mierpilnu nedēļas nogali lauku atmosfērā , savukārt pirts 
rituālu cienītājiem pieejama Baltā lauku pirts un pagrabstāvā ar atsevišķu ieeju izveidota īsta 
Melnā akmens pirts. Te prasmīga pirtnieka zināšanas apvienojušās ar mūsu senču pieredzi, dodot 
iespēju ikvienam piedzīvot prātu un ķermeni attīrošu un spēcinošu pirts rituālu.  
 
Piena muižas pirts rituāli ir kas vairāk nekā tikai karsēšanās un pēršanās – soli pa solim tie palīdz 
jums nonākt harmonijā ar savu ķermeni, ieklausīties tajā un sajust pašam sevi. Tāpat kā nav divu 
pilnīgi vienādu cilvēku, tā Piena muižas pirtīs nav arī divu pilnīgi vienādu pēršanās rituālu – mūsu 
katra sajūtas, ļaušanās un uzticēšanās padara katru pirts apmeklējumu unikālu un veltītu tikai sev 
pašam. Bet pirtniekam atliek tikai ieklausīties šajā balsī, katram viesim individuāli piemeklējot gan 
atbilstošākās slotiņas, gan rituāla norisi, tā garumu vai ātrumu.  
 
BALTĀ LAUKU PIRTS 
Pirts noma un sagatavošana, iekļaujot halātus, pirts čības un dvieļus, un kurināšanu 6h pirms 
apmeklējuma:  € 149.00  
Pirtnieka rituāls: € 89.00 / 1 pers./ *Rezervāciju veicam sākot no 2 pers. 

Pēršanas rituāls ar jaunām, spēkpilnām slotiņām; individuāli sagatavots ķermeņa skrubis 
ar meža dvašas varenumu; Pirtnieka pērieni ar zaļajām slotiņām dvēseles tīrībai; Prasmīga 
ūdens pielietošanas procedūra piepildīs atdzimšanas sajūtu! Slāpju veldzēšanai cienājam ar 
zāļu tējām. 
 

 
 
MELNĀ AKMENS PIRTS 
Pirts noma un sagatavošana, iekļaujot  halātus, pirts čības un dvieļus, un kurināšanu 12h pirms 
apmeklējuma:  € 169.00  
Pirtnieka rituāls:  € 89.00 / 1 pers./ *Rezervāciju veicam sākot no 2 pers. 

Ievadrituāls sajūtu un emociju pasaules nomierināšanai; Dziedinošais skurbis no 
plaukstošam meža veltēm; Pirtnieka pērieni ar zaļajām slotiņām dvēseles tīrībai; 
Mugurkaulu stiprinās un patīkami sasildīs Ziemupes jūras akmeņi; Zinoši un prasmīgi 
pielietotais ūdens rituāls būs lieliska spēka deva dvēselei, prātam un ķermenim; Rituālu 
noslēgs bagātīga „1000 dabas spēku” komprese jaunai dienai. Slāpju veldzēšanai cienājam 
ar zāļu tējām. 

 
 


