
Krāslavas novada 

TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS 

Pils iela 2, Krāslava, LV-5601  

Tālr.: +371 656 22201, tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com  

 

Skolēnu ekskursiju galamērķis – Krāslavas novads 

Ekskursijas un citi braucieni ar klases biedriem ir neatņemama skolas dzīves sastāvdaļa. Tas sniedz jaunas 

zināšanas, iespaidus un emocijas. Kopīgi klases pasākumi saliedē bērnus, viņiem veidojas kopīgas atmiņas 

par piedzīvoto, kas vieno un rada kopības sajūtu.  

Kurp doties jaunā mācību gada sākumā? Mēs 

Jūs aicinām uz Mazo Latgales Šveici, uz pilsētu 

Daugavas lokos, uz vietu, kur iepukstas Latvijas 

sirds. Jūs jautāsiet, kas tā ir par vietu? Tā ir 

Krāslava. 

Krāslavas novads ir bagāts ar dažādiem tūrisma 

objektiem un pakalpojumiem, līdz ar to ir iespēja 

izstrādāt individuālu maršrutu katrai grupai, 

izvēloties savai grupai atbilstošākos objektus.  

Lai veiksmīgāk izstrādātu maršrutu, sazinieties ar Krāslavas novada tūrisma informācijas centru, rakstot 

uz e-pastu tic@kraslava.lv vai zvanot pa tālr. +371 656 22201, +371 29376090. 

Krāslavas novada TOP objekti 

Apskates objekti Krāslavā 

Objekts Cena Aptuvenais 

uzturēšanās 

laiks  

Ekskursija Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksā 
Pils iela 6, Krāslava, tālr. +371 65622201 

18. gadsimta valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Ekskursijas laikā var 

dzirdēt par Plāteru dzimtas devumu Krāslavai, pilsētas vēsturi un 

nozīmīgākajiem faktiem; apskatīt kompleksa ēkas: pili, bijušo pārvaldnieka 

māju, staļļus, dārznieka māju-klēti, kalpu māju; vērot skaistās pils parka 

ainavas, grotu un elpu aizraujošu skatu uz pilsētu.  Iepriekš pieteikties! 

  

 

 

 

20 EUR / 

grupa 

 

 

 

40 - 50 min. 

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs 
Pils iela 8, Krāslava, tālr. +371 65623586 

Muzejā apskatāma pastāvīgā ekspozīcija par 

Krāslavas vēsturi “Pieci airi”, grāfu Plāteru 

notāra kabinets, ekspozīcija “Pi vīna golda”, 

mākslinieka Valentīna Zlidņa piemiņas 

istaba, kā arī citas mainīgās ekspozīcijas.  

 

 

 

2 EUR / 

pers. 

 

 

 

30 min. 
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Amatniecība un māksla (Krāslava) 

Objekts Cena Aptuvenais 

uzturēšanās 

laiks  

Keramiķu Pauliņu darbnīca 
Dūmu iela 8, Krāslava, tālr. +371 29128695 

Keramiķi brīvā un jautrā gaisotnē demonstrē keramikas izstrādājumu 

tapšanas gaitu. Ir iespēja līdzdarboties, veidojot svilpavniekus vai grupai 

kopīgu vāzi/podu. Iespējams iegādāties suvenīrus un dāvanas.  

Iepriekš pieteikties! 

    

 

 

1,50 EUR / pers. 
(tikai ekskursija) 
2,00  EUR /pers.  
(ar līdzdarbošanos)  

 

 

 

1 – 1,5 h 

Porcelāna leļļu kolekcija 

Pils iela 2, Krāslava, tālr. +371 28293534 

Kolekcijā ir aptuveni 1600 lelles, leļļu ratiņi un greznas leļļu mājiņas. Ir 

iespēja pārģērbties grāfu tērpos un nofotografēties.  

     

 

 

 

2,00 EUR / pers. 

 

 

 

40 min. 

 

Dabas objekti Krāslavā 

Objekts Cena Aptuvenais 

uzturēšanās 

laiks  

Priedaines skatu tornis 

Priedaine, Krāslava 

Tornis ir 32 m augsts, no tā paveras 

brīnišķīgs skats uz Krāslavu un Daugavas 

senleju.     

 

 

 

Bezmaksas 

 

 

30 – 40 

min. 

 

Ēdināšana Krāslavā  

Objekts Cena Aptuvenais 

uzturēšanās 

laiks  

Latgales kulinārā mantojuma pikniks Grāfu Plāteru pils kompleksā 

Pils iela 2, Krāslava, tālr. +371 26395176 

Sātīgu maltīti, iepriekš piesakot, var baudīt arī 

grāfu Plāteru pils kompleksā. Īpašs piedāvājums 

skolēniem – pikniks ar kulinārā mantojuma 

ēdieniem (sātīga putra, svaigi dārzeņi, pīrāgs, 

tēja). Iepriekš pieteikties! 

 

 

 

4,00 EUR / pers. 

 

 

 

40 min. 

 

 



Apskates objekti un interesantas saimniecības Krāslavas novadā 

Objekts Cena Aptuvenais 

uzturēšanās 

laiks  

Laimes muzejs 

Sporta iela 2, Indra, tālr. +371 20266514 

Laimes muzejā ir ierīkota mūsdienīga ekspozīcija par Laimes sajūtām. Te var 

radoši darboties, plēst traukus, uzkāpt tornī, palūkoties uz pasaulē caur dažādu 

krāsu brillēm utt. Iepriekš pieteikties! 

     

 

 

2,00 

EUR/pers. 

 

 

 

1 – 1,5 h 

 

Sajūtu taka Indrā 

Tēvijas parks, Indra, Krāslavas novads 

Tas ir dabas vērošanas un atpūtas objekts ar šādiem pieturas punktiem: 

Laimīgo pēdiņu taka, smaržīgā paradīze, dziedošās apses, laimīgā pļava, 

relaksācijas vieta, laimīgā izvēle, laimīgais tiltiņš, makšķernieka laime, laimes 

druva. 

    

 

 

 

Bezmaksas 

 

 

 

40 min. 

 

Z/S “Kurmīši” 

Rakuti, Krāslavas novads, tālr. +371 26538824 

Saimniecībā audzē ārstniecības augus tējām. Apmeklētāji var sabērt savu tēju, 

izveidot vaska svecīti.  Jaunums – “Kurmīšos” tiek ražota arī ekoloģiska 

kosmētika -  bišu vaska ziedes, lūpu balzāmi un hidrolāti jeb destilēts ūdens ar 

dažādu augu aromātiem. Tēju degustācija, stāsts par ārstniecības augiem, 

ražotnes apskate. Iepriekš pieteikties!     

 

 

 

 

 

2,00 EUR/ 

pers. 

 

 

 

 

1 – 1,5 h 

 

Mini zoo “Akati” 

Robežnieku pag., Krāslavas novads, tālr. +371 26157690 

Zoodārzā dzīvo pāvi, fazāni, Āfrikas melnie strausi, Austrālijas emu, nandu, 

alpaki, pekari un citi dzīvnieki. Iepriekš pieteikties! 

   
 

 

 

2,00 EUR/ 

pers. 

 

 

40 - 50 min. 

 



Trušu audzētava “Guntiņi” 

Robežnieku pag., Krāslavas novads, tālr. +371 29168868 

Septiņu dažādu šķirņu truši veido apmēram 300 trušu lielu saimi.  

Saimniecībā ir iespēja pavizināties ar poniju. Iepriekš pieteikties! 

     

 

 

1,50 EUR/ 

pers. 

 

 

30 - 40 min. 

 

Z/S “Brieži” 

m.Brieži, Ūdrīšu pagasts, tālr. +371 20236977 

Piedāvā ekskursiju bišu dravā. Biškopības produkcijas (dažādu ziedu 

krēmveida medus, bišu maize) degustācija.  Iepriekš pieteikties! 

   

 

 

3,00 EUR/ 

pers. 

 

 

30 - 40 min. 

 

Saimniecība “Cīruļi” 

Lielie Muļķi, Ūdrīšu pagasts, tālr. +371 29968900 

Iepazīšanās ar bišu dzīvi sādžā “Lielie Muļķi”, kas atrodas dabas parkā 

“Daugavas loki”. Stāsts par neparasto ciemu. Var aplūkot gleznas, akmeņu un 

dzīvnieku ragu kolekciju. Medus produkcijas degustācija.  

   

 

 

3,00 EUR/ 

pers. 

 

 

1 h 

  

Amatniecība un māksla (Krāslavas novads) 

Objekts Cena Aptuvenais 

uzturēšanās 

laiks objektā 

Aušanas darbnīca “Indra” 

Krāslavas iela 3, Indra, Krāslavas novads, tālr. +371 26430121  

Audējas, strādājot pēc senas tradicionālas latgaliešu “skalu deķu” 

tehnikas, saglabā to nākamajām paaudzēm. Piedāvā izzinošu 

programmu “Indras pūralāde”, kuras laikā dalībnieki apskata 

darbnīcu, iepazīstas ar stellēm un audumu daudzveidību, apskata 

skalu segas vakar un šodien, kā arī izmēģina roku grīdceliņu aušanā. 

Bērniem tiek piedāvāta meistardarbnīca “Vysys munys vušķeņis”. 

Iepriekš pieteikties! 

   

 

 

 

 

0,50 EUR/pers. 

Meistardarbnīca – 

0,50 EUR/pers. 

 

 

 

 

 

40 min. – 1h 



Mūzikas instrumentu kolekcionārs Aleksandrs Maijers 

Krāslavas dzelzceļu stacija 27, Ūdrīšu pagasts, Ūdrīši, Krāslavas 

novads, tālr. +371 29676782 

Aleksandrs un Inga Maijeri izgatavo skaņu 

rīkus - stabules, svilpauniekus, vargānus, 

grabuļus, zvanus un zvārguļus no dažādiem 

materiāliem. Ir apskatāma tradicionālo, 

eksotisko un pašdarināto mūzikas 

instrumentu kolekcija. Iespēja pašiem 

darboties!  Iepriekš pieteikties! 

 

 

1,50 EUR/ pers. 

 

 

40 – 50 min. 

 

Aktīvā atpūta Krāslavas novadā 

Objekts Cena Aptuvenais 

uzturēšanās 

laiks objektā 

Zirgu sēta “Klajumi” 

Kaplava, Krāslavas novads, tālr. +371 29472638 

Piemērota vieta dabas mīļotājiem un visa dabīgā cienītājiem. 

2013.gadā saimniecībai piešķirta goda zīme „Latviskais 

mantojums”. Zirgu sētā “Klajumi” atpūtniekus sagaida 13 zirgi.  

Piedāvājums skolēniem: bezmaksas ekskursija + vizināšanās zirga 

mugurā pa apli.  

Bezmaksas piknika vieta, malka un grils.  

Iepriekš pieteikties! 

 
 

 

 

3,00 EUR/ pers. 

– vizināšanās pa 

apli. 

 

 

1 – 1,5 h 

Zorbings  

Brīvdienu māja “Skerškāni”, Ūdrīšu pag., Krāslavas novads,  

tālr. +371 28285149 

Jautra un aktīva komandu spēle – 

zorbings jeb zorb futbols – saliedē 

komandu, rada jaunas emocijas un 

ļauj aktīvi pavadīt brīvo laiku. Spēles 

inventārs: 8 zorb bumbas, futbola 

bumba, divi vāri.   

Iepriekš pieteikties! 

 

 

 

 

10 EUR/ bumba 

 

 

 

1 h 

Sporta atrakciju parks “Starp debesīm un zemi”  

Bartkeviči, Ūdrīšu pag., Krāslavas novads, tālr. +371 29168156 

Šķēršļu trase, veselības taka, tīmbildings, airsofts un futgolfs. 

Piemērota vieta aktīvai atpūtai.  Iepriekš pieteikties!  

   

 

5 EUR / pers. – 

šķēršļu josla; 

3 EUR / pers. – 

veselības taka 

 

1 – 1,5 h 

 

 

 



Ēdināšana/degustācijas Krāslavas novadā 

Objekts Cena Aptuvenais 

uzturēšanās 

laiks objektā 

Indras ievārījumu degustācija 

Indra, Krāslavas novads, tālr. +371 

29399640 

Indra ir pazīstama ar tur notiekošajiem 

Ievārījuma svētkiem. Gardo našķi, kas 

Indrā ir ieguvis visdažādākās garšas, var 

nobaudīt Indras ievārījuma degustāciju ar 

pankūkām un tēju.  Iepriekš pieteikties! 

 

 

 

2 EUR/ pers. 

 

 

 

40 min. 

Z/S “Bagātības” 

Bārtuļi, Indras pag., Krāslavas novads, tālr. +371 26125475 

Ekskursija pa saimniecību. Skolēni var 

piedalīties meistarklasē vafeļu cepšanā. 

Lauku siera un mājas saldējuma 

degustācija.  

Iepriekš pieteikties!  

 

 

3 – 3,5 

EUR/pers. 

 

 

1,5 – 2 h 

 

Zirgu sēta “Klajumi” 

Kaplava, Krāslavas novads, tālr. +371 

29472638 

Latgales kulinārā mantojuma pusdienas.  

Iepriekš pieteikties! 

  

 

 

10 EUR/ pers. 

(grupām virs 20 

cilvēkiem) 

 

 

40 min. 

 


