
Lai kādu vietu pazītu, nepietiek tur
uzkavēties vienu, divas dienas... Vai kāds
var zināt, cik lieli sapņi glabājas tā jaunā
rojnieka sirdī, kas nupat iedarbina savu
motorlaivu, lai līdz ar citiem trim zvejniekiem

dotos reņģu zvejā? Vai kāds maz ir spējīgs ieraudzīt,
ar cik sīkstu pacietību savu likteni veido tā sieviete
pusmūža gados, kas pašlaik sakampj lielu klēpi žagaru,
ienesdama to pa istabas durvīm?...

Rojnieki nav tie ļaudis, kam prātā gaušanās par savu
likteni. Jau tagad viņi jūtas lepni, ka tie dzīvo savā
Rojā, un viņi grib arī uz priekšu saglabāt savu lepno
garu. Tāpēc viņi arvien cenšas pēc labākas dzīves un
ķeras pie visiem atļautiem līdzekļiem, vairodami savu
labklājību gan ar pūlēšanos, gan ar gudru izmaņu."

Vilis Veldre "Dzīve pie jūras" 1938.g.

Viesnīca "Roja"    Sapņu ostas piestātne

Vai Jūs tam esat gatavi?

–

Mēs nākam no šī krasta, apzināmies sava

ciema skaistumu un neatkārtojamību un

gribam par to vēstīt jums.

Roja Talsu rajona
lielākais un sakoptākais

zvejnieku ciems. Daba to apveltījusi
ar neparastu krāšņumu.

Pavasarī Roja grimst augļu dārzu un ceriņu ziedu
kupenās.Vasaras tveici remdina jūras spirgtā elpa
un galvu reibina priežu aromāts. Rudens ar savu
krāsu, ogu un sēņu bagātību aicināt aicina doties
uz mežu. Savdabīgi skaists ir ziemas miers ar
ledus klāto upi, piesnigušajiem mežiem un to

noslēpumaino dzīvi.

–

Viesnīca "Roja" pirmo reizi rakstos

minēta 1995.gada vasarā.

Kā pavadīt brīvdienas?

Mierīga atpūta pie jūras, bez liekas
kņadas un kompānijas:
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Gozēšanās saulītē, veselīgs rīta skrējiens

vai pastaiga pa smilšaino pludmali 200m

no viesnīcas;

aulrieta un saullēkta, kā arī unikālās fota-

morganas vērošana no mola;

zintaru meklēšana pludmalē;

riežu meža aromterapija – pastaiga, krāšņās

dabas un Rojas upes rāmā plūduma vērošana

50m no viesnīcas;

"Iepazīsti Roju!" velosipēda mugurā vai kājām;

Laivošana ar kanoe pa Rojas upi uz leju vai

rāms airu laivas maršruts pa Rojas upi uz

augšu, ieturot pikniku pusceļā;

Ekskursijas pa Roju vai Ziemeļkurzemi gida

pavadībā;

Rojas zvejniecības muzeja izpēte;

Līdzdalība piekrastes zvejā un loma apstrādē;

Vakarēšana kamīna gaismā, klausoties vecās

dziesmas.
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Mielasts Zvejnieku sētā

Viesnīca "Roja" sadarbībā ar SIA

"Pudiķi" piedāvā pasākumu grupām –
:

No šejienes piekrastes zvejnieki dodas

savās ikdienas gaitās, šeit viņi pārved savu

lomu;

Šeit zvejnieku loms pārtop par Zelta zivtiņu;

"MIELASTS ZVEJNIEKU SĒTĀ"
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Šeit mūsu viesi bauda jūras veltes un Kurzemē
brūvētu alu;

Šeit mūsu viesi dzied un dejo;

Šeit mūsu viesi mērojas spēkiem ar pašiem

zvejniekiem;

Šeit mūsu viesi iepazīst piekrastes zvejnieku

darbu.

Jautru draugu pulkā jeb kad sirds

straujāk sāk pulsēt:
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Peintbols un pikniks l km no viesnīcas;

Čempioni sāk ar pļavu golfu – laukums ar 6

bedrītēm 1 km no viesnīcas;

Sporta spēles pludmalē profesionāļa vadībā

Ekskursijas pa Roju vai Ziemeļkurzemi gida

vadībā;

Mielasts zvejnieku sētā" izbrauciens ar zvejas

laivām, zivju mielasts un jautras izdarības zvej-

nieku pagalmā.

–"
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Tikai tr ssimt soī ļu attālumā no Rīgas

jūras līča piekrastes atrodas viesnīca

"Roja". Pie mums varat ierasties jebkurā
diennakts laikā, būsiet vienmēr gaidīti.

Pēc tāla ceļa varat pavadīt patīkamu vakaru,

atspirdzinoties vai iebaudot garšīgu ēdienu bārā
pie kamīna. Ja esat nosaluši, varat atpūsties un

sasildīties saunā. Atkarībā no viesu vēlmēm,

varam pie dāvāt labiekārtotus (WC, duša, TV, SAT

TV) divvietīgus vienistabas un divistabu

numurus, kā arī tūristu klases kotedžas (kopā 41

vieta).

Būsim priecīgi apkalpot jūsu banketus un

seminārus. Mēs sniegsim informāciju par apkārt-

nes objektiem, ieteiksim tūrisma maršrutus,

piedāvāsim vienas vai vairāku dienu aktīvās

atpūtas pasākumus. Pie mums jūs sagaidīs mājīga

atmosfēra un patīkamas cenas.

Uz satikšanos viesnīcā "Roja"!

You are welcome!

Roja is a beautiful fishermen village in the

western part of Riga bay. The hotel "Roja"

is situated only three hundred steps from the

sea cost. This is a perfect place where to take rest

after a long journey and to enjoy a pleasant

evening in the bar or in the restaurant at the

fireplace, in the sauna or playing billiards.

We offer comfortable single and double rooms

and tourist class cottage for 41 guest.

If you want to get the real taste of the place, we

will organize seminars and banquets especially

for you.

Roja is the largest and the tidiest

fishermen village in the Talsi district

characterized by extraordinarily bright

nature.

In the spring time Roja wallows in the blossoms

of lilac and fruit-trees, in summer you can enjoy

all the benefits the sea and the sun offers you in

this season. Autumn, rich in incredible colors,

fresh berries and mushrooms invites you to the

forest to try its treasures. The calmness and

tranquillity in snow-capped Roja is something

extraordinary beautiful for every visitor. You will

never forget the days spent in Roja! Do not

hesitate to make a right choice! In this fantastic

place you get a lot of pleasure and forget all the

troubles and discords.

Hotel «Roja» offers you to enjoy romantic

evenings and unusual feelings to the full! We are

glad to be at your service at any time. We are

looking forward to see you soon!

We offer cozy atmosphere, friendly

attendance and reasonable prices. Once

you come and enjoy the spirit of this

beautiful sea girt place, you would never

forget it!

Hotel «Roja» offers for you recreation:

Interesting xcursions

Bike rent

Trips by motor boat or fishing boat along the

sea

Coast fishing and fish smoking

Trip by boat along the river

Various sport games
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Paintball;

Grass-golf;

"Meal in fisherman's yard" – fresh smoked fish

and bear brewed in Kurzeme, singing and

dancing, various games.

We invite you to Roja! We offerKā mūs atrast

How to find us

Roja, LatviaRoja

Hotel "Roja"

Jūras Street 6, Roja,

LV 3264, Latvia

+371 3232226,Tel. +371 3232227

+371 3232228

+371 29477602

rojahotel@inbox.lv

www.rojahotel.viss.lv

www.rojahotel.lv

Fax

GSM

E-mail:


