
Valdzinošā Dienvidlatgale

Tūrisma maršruts 2020



1. diena - Līvānu - Preiļu -Aglonas - Krāslavas novadi
2. diena - Krāslavas - Daugavpils novadi
~ 200 km/2 dienas

2. dienas maršruts Google maps pieejams, klikšķinot te.

1. dienas maršruts Google maps pieejams, klikšķinot te.

Maršruta izmaksas vienai personai divām dienām ~ 70EUR (cenas atkārtoti
jāsaskaņo ar objektu saimniekiem)

https://www.google.com/maps/dir/D%C5%ABmu+iela+8,+Kr%C4%81slava,+Kr%C4%81slavas+pils%C4%93ta,+LV-5601/Rakuti,+%C5%AAdr%C4%AB%C5%A1i+parish,+LV-5601/Lielborne+Manor,+Lielbornes+mui%C5%BEa,+Lielborne,+Saliena+Parish/55.8432712,26.5767967/Silene,+Skrudaliena+Parish,+LV-5470/Sventes+mui%C5%BEa,+Alejas+iela,+Svente,+Svente+Parish/@55.8296491,26.6524505,11z/data=!4m33!4m32!1m5!1m1!1s0x46c2fb40b19119ff:0xc2fcbbfeeb0870af!2m2!1d27.1608235!2d55.9027846!1m5!1m1!1s0x46c2fb2a97031923:0x121b1e8aa8a904c0!2m2!1d27.1122068!2d55.8975869!1m5!1m1!1s0x46c2ef650be65e29:0xd44d19202a004e37!2m2!1d26.9722239!2d55.8660713!1m0!1m5!1m1!1s0x46c2c2f6723890f1:0xdca69ea9f775c447!2m2!1d26.7875989!2d55.7495069!1m5!1m1!1s0x46c2979170a62d93:0x2222256c16993b1a!2m2!1d26.3762447!2d55.9033558!3e0
https://www.google.com/maps/dir/R%C4%ABgas+iela+77A,+L%C4%ABv%C4%81ni,+L%C4%ABv%C4%81nu+pils%C4%93ta,+LV-5316/Domes+iela+1,+L%C4%ABv%C4%81ni,+L%C4%ABv%C4%81nu+pils%C4%93ta,+LV-5316/Jaun%C4%81+iela+8,+Prei%C4%BCi,+Prei%C4%BCu+pils%C4%93ta,+LV-5301/Andreja+Up%C4%AB%C5%A1a+iela+20,+Prei%C4%BCi,+Prei%C4%BCu+pils%C4%93ta,+LV-5301/Kristus+Kara%C4%BCa+kalns,+Aglona+Parish/Klus%C4%81+iela+2,+Kr%C4%81slava,+Kr%C4%81slavas+pils%C4%93ta,+LV-5601/@56.0915556,26.6436935,10z/data=!4m38!4m37!1m5!1m1!1s0x46e9d289db279fff:0x65bb14310fc132b8!2m2!1d26.1752735!2d56.3534027!1m5!1m1!1s0x46e9d2876c52a645:0x227442c7c96e7324!2m2!1d26.1631803!2d56.3554024!1m5!1m1!1s0x46c27b43d88beffd:0x4259536f4084be88!2m2!1d26.7327103!2d56.2922943!1m5!1m1!1s0x46c27b5f01ecbe61:0xbe75b0820f944312!2m2!1d26.718649!2d56.2804697!1m5!1m1!1s0x46c25f6dc1e5d517:0x749082da2d6d7b2a!2m2!1d27.040984!2d56.1248118!1m5!1m1!1s0x46c2fb49c92541f5:0x8d4173d5a0fc2cd7!2m2!1d27.1525077!2d55.8947719!3e0


Līvānu novada Tūrisma informācijas centrs
Domes iela 1b, Līvāni, 65307800, 29324115, luac@livani.lv
 
Preiļu novada Tūrisma informācijas centrs
Kārsavas iela 4, Preiļi, 29116431, 29100689, 65322041, tic@preili.lv, visitpreili.lv
 
Aglonas novada Tūrisma informācijas centrs
Somersētas iela 37, Aglona, 29118597, turisms@aglona.lv, www.aglona.travel
 
Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrs
Pils iela 2, Krāslava, 65622201, 26395176, tic@kraslava.lv, visitkraslava.com
 
Daugavpils novada Tūrisma informācijas punkts
Skolas iela 1, Naujenes ciems, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 29431360,
65476748, taka@dnd.lv, visitdaugavpils.lv

Papildu informāciju var iegūt, sazinoties ar Tūrisma informācijas centriem:

ezerzeme.latgale@gmail.com; 27853695
Mājaslapa: www.latgale.travel;
 Facebook: @Latgale.travel un @Ezerzeme.Latgale

Jautājumu gadījumā, aicinām sazināties arī ar Tūrisma asociāciju:



diena1.

1. Kafejnīca "5. Elements"
Garšīgas brokastis Līvānu pilsētas centrā. Cenas - sākot no 5Eur/no pers.

2. Latgales Mākslas un Amatniecības centrs
Vēsturiskā Līvānu stikla muzeja ekspozīcija ar vairākiem tūkstošiem, visās varavīksnes
krāsās zaigojošiem stikla izstrādājumiem. Iepriekš rezervējot, iespēja vērot, kā strādā
stikla pūtēji.

3. Metāla mākslas galerija "Nester custom"
Unikāla mākslas galerija, kur katrs no objektiem ir galerijas saimnieka Aleksandra rokām
veidots. To nav iespējams aprakstīt, tas jāredz pašu acīm. Neliela kafejnīca, garšīga
kafija un oriģinālas kūkas.

Rīgas iela 77A, Līvāni, 25252445, facebook.com/kafejnica5elements

Domes iela 1, Līvāni, 65381855, 28603333, lmac@livani.lv, livanustikls.lv; Cenas - sākot no 3Eur/no pers.

Andreja Upīša iela 20, Preiļi, 29478483, nester-custom.com; Cenas - sākot no 5Eur/no pers.

Pusdienu variants - Preiļu pludmales kafejnīca, Daugavpils iela 53A, 25867735, visitpreili.lv. Cenas - sākot
no 9Eur/par pers.
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6. Viesu māja “Priedaine” (Naktsmītne - 10 numuriņi, 20 gultas vietas)
Piedāvā klusas naktsmītnes ar skatu uz Daugavu un priežu mežu.

4. Porcelāna darbīca "Piece of touch"
Sintija strādā ar porcelānu, viņai patīk materiāla vieglums, caurspīdīgums un smalkums. Gan
ģimenēm, gan lielākām grupām ir iespēja apciemot darbnīcu, iepazīties tuvāk ar darba procesu un
materiālu daudzveidību, arī pieteikties meistarklasei un izveidot savu unikālo keramikas trauku vai
dekoru. Cenas ekskursijai - sākot no 3Eur/no pers.
Jaunā iela 8, Preiļi, 25729888, pieceoftouch@gmail.com

Klusā iela 2, Krāslava, 26430798, priedainesvn@inbox.lv

5. Kristus karaļa kalns
Koka skulptūru kompleksā izvietotas ap 500 skulptūras par Bībeles sižetiem, koka baznīca,
Paradīzes dārzs, Noasa šķirsts. Skulptūrdārzu ieskauj dekoratīvo stādu dārzs no 650 augiem un 120
augļu kokiem. Pāri dīķiem slejas divi 17 m gari tilti.
Madelānu pagasts, Aglonas novads, GPS: 56.124961, 29742774, agkk@inbox.lv, agkk.lv. Ieeja par ziedojumiem.

Citas naktsmītnes: Viesu māja "Pūce", Artilērijas iela 18, Krāslava, 29221527 (3 numuriņi, 15 gultas vietas);
Viesu māja "Krāslava", Celtnieku iela 4, Krāslava, 28378572 (6 numuriņi, 26 gultas vietas). 
Visu naktsmītņu cenas jāprecizē pie saimniekiem. Vidēji - sākot no 20EUR/no pers.

Pusdienu variants - Viesu mājā "Aglonas Alpi", Leitāni, Aglonas novads, 29275701; aglonasalpi.lv. Cenas
- sākot no 10Eur/par pers.

Vakariņas - Latgales Kulinārā mantojuma centrs, Pils iela 2, Krāslava, 26395176. Cenas - 10EUR/no pers.
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9. Lielbornes muiža
Nupat atdzimis muižas komplekss ar plašu piedāvājumu grupām: pastaigas brīnišķīgā parkā,
virvju trase un kāpšanas siena, slack-line balansa lentas, zirgu izjādes, darbošanās pie
maizes krāsns - maizes un picu cepšana, ēdienu baudīšana.  
Lielborne, Salienas pagasts, Daugavpils novads, GPS: 55.8661168, 26.972135, info@lielbornesmuiza.lv,
29284480, lielbornesmuiza.lv; Cenas (ieskaitot maltīti) - sākot no 10eur/no pers.

7. Valda un Olgas Pauliņu keramikas darbnīca
Šo cilvēku labestība un latgaliešu gars apburs ikvienu! Keramiķa stāstos savijas tradīcijas un
mūsdienu joki. Te ir iespēja iepazīt keramikas tapšanas procesu no sākuma līdz beigām, kā
arī izmēģināt roku podu darināšanā un piedalīties cepļa kurināšanā.
Dūmu iela 8, Krāslava, 29128695, valdispaulins@inbox.lv, visitkraslava.com; Cenas - sākot no 2EUR/no pers.

8. Zemnieku saimniecība "Kurmīši"
Ekskursijas saimniecībā, kur audzē dažādus ārstniecības augus. Ārstniecības tēju degustācija,
iespēja pašrocīgi izgatavot vaska sveces, iegādāties ekoloģiskas zāļu tējas, zāļu maisījumus vannai
un pirtij, dažādu veidu hidrolātus/ziedūdeņus, bišu vaska ziedi un lūpu balzāmu.
Rakuti, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, 26538824, 29106312, kurmisi@inbox.lv, kurmisi.lv; Cenas - sākot no
2Eur/no pers.
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10. Ābolu garšas ceļš "Sēlijas vīni"

Kokaudzētavas „Sēlija” apmeklējums un tās saimnieka Mendriķa aizrautīgais stāstījums par
ābeļu audzēšanu. Ekskursija pa ābeļdārzu, ābolu noliktavām un ražošanas cehiem. Ābolu
sulas baudīšana un vīndaru dzīvesstāstu klausīšanās pie vīna glāzes.
Laucesas pagasts, Daugavpils novads, 29456474, 29678562, selijasdarzi@inbox.lv, GPS: 55.836164, 26.552165
Ekskursijas un degustācijas cenas - sākot no 5EUR/no pers.

12. Sventes muiža 
Restaurētās grāfa Mihaila Kazimira Plātera-Zīberga muižas atmosfēra - restorāns,
viesnīca. Jaunsventes pastaigu taka, Militārās tehnikas muzejs, Pirmā Pasaules kara bunkuri.

11. Silene Resort&SPA
Četrzvaigžņu kūrorts, kas atrodas 20km no Daugavpils pilsētas, gleznainā Sila ezera
krastā. Piedāvājums grupām - restorāns, Šmakovkas laboratorijas apmeklējums,
pastaigas priežu mežā, alpaku un kaziņu apskate, aktīvās atpūtas trase.
Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, 22013509, silene@silene.lv; silene.lv; Cenas - sākot no
10EUR/pers.

Alejas iela 7, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads, 65427822, info@sventehotel.lv, sventehotel.lv;
Cenas - pastaigu taka bez maksas, muzejs 2EUR/pers., ēdināšana - sākot no 5EUR/no pers. 

Atkluoj Latgolu nu jauna!


