SPORTA SPĒLES UN
BRĪVDABAS PASĀKUMI

Atpūtas komplekss “Turbas” piedāvā dažādas iespējas sporta spēļu, nometņu, festivālu un citu brīvdabas
pasākumu rīkošanai. Komplekss atrodas skaistā, sakoptā vidē dabas tuvumā, kas piemērota pasākumiem
bērnu nometnēm, maziem un lieliem uzņēmumiem, pašvaldībām, organizācijām, privātām kompānijām
un citiem interesentiem.
Kompleksā ir iespējams veidot liela apjoma pasākumus divās kompleksa pusēs - Četru Vēju ielejā, kas
atrodas Četru Vēju viesnīcas pakājē, un Turbu saliņā, kas atrodas Mazās Juglas un kanāla krastos.
Abās kompleksa pusēs ir pieejamas nojumes, ko var izmantot ēdināšanai, prezentācijām, svinībām un
citām aktivitātēm. Tāpat, volejbola, futbola un basketbola laukumi ir pieejami gan Četru Vēju ielejā, gan
Turbu saliņā.

Četru Vēju ieleja
Četru Vēju ieleja atrodas gleznainā vidē pie Četru vēju viesnīcas, brīvdienu mājām,
kempingiem un telšu vietām. Kompleksā ir pieejamas 140 gultasvietas, iespējamas

papildvietas blakusesošajās ēkās 60 personām. 6 ha lielais laukums ir radīts, lai tajā
varētu rīkot pasākumus līdz pat 2000 viesiem.
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Nojume ar galdiem ar ietilpību līdz 250 personām;
Papildu nojume ar ietilpību līdz 200 personām;
Sporta laukumi (2 futbola, 2 volejbola, 1 basketbola);
Skatuve;
Bārs;
Peldvieta;
Telšu vietas;
Ugunskura vietas;
Autostāvvieta;
Koplietošanas dušas, tualetes;
Šķēršļu josla.

Turbu saliņa
Turbu saliņa atrodas Mazās Juglas un kanāla krastos, Turbu Dižozola tuvumā.
Teritorija piemērota pasākumu organizēšanai līdz 500 personām. Turbu
saliņā ir pieejamas 80 gultasvietas, kā arī 60 papildvietas blakus esošajās
ēkās.
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Nojume, kas paredzēta 200 personām;
Sporta laukumi (2 volejbola, 1 basketbola, 1 futbola);
Telšu vietas;
Uguskura vieta;
Skatuve ar bruģētu deju laukumu;
Bārs;
Bērnu rotaļu laukums;
100 m garš trosu ceļš;
17 m slidkalniņš ūdenī;
Autostāvvietas;
Koplietošanas dušas, tualetes.

Aktīvās atpūtas iespējas

• Turbu Dižozola apskate - lielākais ozols Ogres rajonā, vairāk kā 800 gadus vecs un ir otrs
augstākais Latvijā;
• Pastaigas pa turbu pastaigu takām;
• Skats uz visu Turbu atpūtas kompleksu un tuvāko apkārtni no skatu torņa;
• Izmantot distanču slēpošanas trases ziemas sezonā;
• Izbrauciens ar sniega motocikliem ziemas sezonā;
• Izbrauciens ar kvadracikliem;
• Izbrauciens ar suņu pajūgu (haskiji);
• Izmēģināt āra džakuzi un SPA (sauna, tvaika pirts);
• Apskatīt Turbu aitas, jēriņus un Highland buļļus.

Citas iespējas
Ēdināšana
• Turbas piedāvā ēdināšanas pakalpojumus svētku dalībniekiem pasākumam
nepieciešamājā formātā - zviedru galds, porcijas.
• Piedāvājam lejamā alus, kvasa un sidra pakalpojumu - iekārtu nomu, bārmeņus
Citi
• Apskaņošana
• DJ pakalpojumi
• Mediķa pakalpojumi
• Terases sildītāja noma
• Salūts
• Ugunsskulptūras
• Bārmeņu šovs
• u.c.

GAIDĪSIM JŪS CIEMOS!
atpūtas komplekss Turbas

