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Tūrisma maršruts 2020

1. diena - Preiļu - Aglonas - Dagdas - Rēzeknes novadi
2. diena - Rēzeknes pilsēta - Ludzas - Viļānu novadi.
~ 230 km/2 dienas.
Maršruta izmaksas vienai personai divām dienām ~ 60EUR (cenas atkārtoti
jāsaskaņo ar objektu saimniekiem)
1. dienas maršruts Google maps pieejams, klikšķinot te.

2. dienas maršruts Google maps pieejams, klikšķinot te.

Papildu informāciju var iegūt, sazinoties ar Tūrisma informācijas centriem:
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
Dagdas novada Tūrisma informācijas centrs
Skolas iela 6, Dagda, 25727379, tic@dagda.lv, visitdagda.com
Rēzeknes novada Tūrisma informācijas centrs
Pils iela 8, Lūznava, 26337449, 28686863, tic@rezeknesnovads.lv,
rezeknesnovads.lv/turisms/
Rēzeknes pilsētas Tūrisma informācijas centrs
Krasta iela 31, Rēzekne, 26332249, tic@rezekne.lv, rezekne.lv/ekskursijas/
Ludzas novada Tūrisma informācijas centrs
Baznīcas ielā 42, Ludzā, 29467925, tic@ludza.lv, visitludza.lv

Jautājumu gadījumā, aicinām sazināties arī ar Tūrisma asociāciju:
ezerzeme.latgale@gmail.com; 27853695
Mājaslapa: www.latgale.travel;
Facebook: @Latgale.travel un @Ezerzeme.Latgale

1. Vasaras terase "Pampūkas"

1. diena

Latgales kulinārā mantojuma gardumi - pankūkas ar dažādiem pildījumiem, īpašā siera
zupa un oriģinālais "Čedara" siera saldējums, kāds atrodams tikai Preiļos. Grāfa Borha
kūciņas.
Preiļu pludmales teritorija, Daugavpils iela 53A, 25867735, 27794042, visitpreili.lv; Cenas - sākot no
9EUR/pers.

2. Ekskursija Preiļu muižas parkā, Dižkoku takas izstaigāšana
Lielākais pilsētvides parks Latvijā, kas savu krāšņumu ieguvis jau 19. gs. Saistoša
un izzinoša ekskursija, iespaidīgu dižkoku apskate. Dziedājums Preiļu kapelā.

Raiņa bulvāris 30, Preiļi, 29116431, 65322041, visitpreili.lv. Pamata cenas - līdz 15 cilv. - 25Eur, no 16 cilv. 1,50/pers.

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

4. Aglonas II Pasaules kara ekspozīcija

1. diena

Ekspozīcijas kodols ir 2. pasaules kara konflikta ieroči, apskatāmas arī formas, munīcija,
sadzīves priekšmeti, lidmašīnu atlūzas u.c. Kā dārgākā un unikālākā ir feldpost
(karalauka) vēstuļu sarakste starp leitenantu Augustu un viņa mīļoto Martu piecu kara
gadu garumā.

Daugavpils iela 40, Aglona, Aglonas novads; 22484848; 29294180, aglona.travel. Cenas - sākot no 2Eur/no pers.

5. Aglonas Briežu dārzs
Majestātiski un skaisti dzīvnieki, kurus iespējams apskatīt ne vien attālināti, bet arī turpat
blakus.
“Lielās kļavas”, Sekļa Daukšti, Aglonas novads, 29642100, aglona.travel. Cenas - sākot no 2Eur/no pers.

6. Biedrība "Teira Latgolys muoksla" *
Interesants stāstījums par melnās jeb svēpētās keramikas tapšanu, cepļa apskate,
ieskats vietējo augu daudzveidībā, ko agrāk ikdienā un īpašos notikumos lietojuši mūsu
senči. Pusdienas Andrupenes lauku sētā.
Biedrība: Oloveca, Andrupene, Dagdas novads, 26187266, 56.09209 27.26321. Cenas - no 3EUR/pers.
Lauku sēta: Skolas iela 3, Andrupenes pagasts, Dagdas novads, 26458876, laukuseta@inbox.lv.
Cenas (ar ēdināšanu) - no 10EUR/pers.

*Maksimums 20pers., lielākām grupām līdzērtīgu piedāvājumu sniedz Andrupenes lauku sēta.

7. Lūznavas muiža

1 diena

Latgales jūgendstila pērle, kas 2015. gadā piedzīvoja jaunatklāšanu pēc vērienīgas
renovācijas. Pasakaini skaista vieta, brīnišķīgs parks un interesantas ekskursijas. Lieliski
pasākumi un izstādes.
Pils iela 8, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, 28686863, 29390701, luznavasmuiza.lv. Cenas: sākot no 2Eur/pers.

8. Vakara koncerts vai kino "Latgales vēstniecībā GORS"
Šarmantam vakara noslēgumam Latgales GORS piedāvā brīnišķīgu pasākumu programmu:
koncerti, teātri un izrādes bērniem, bet vasaras sezonā īpašs notikums - Jumta terases
kino seansi.
Pils iela 4, Rēzekne, 64633303, latgalesgors.lv. Cenas: sākot no 2Eur/pers. par ekskursiju.

9. Viesnīca "Restart" (Naktsmītne - 29 numuriņi, 58 gultas vietas)
Mājīga un mierīga atmosfēra. Vasaras sezonā darbojas āra peldbaseins, ir pieejama
sauna un džakuzi. Viesnīcā atrodas kafejnīca.
Stacijas iela 30b, Rēzekne, 26666464, restarthotel.lv.

Citas naktsmītņu iespējas: Viesu nams "Svilpaunieki", Pils iela 7, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads,
svilpaunieki.lv, 26387532, (8 numuriņi, 40 gultas vietas).
Viesu nams "Zaļā sala", Litavnieki, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, hotelzalasala.lv, 29373015
(20 numuri, 43 gultas vietas).
Visu naktsmītņu cenas jāprecizē pie saimniekiem. Vidēji - sākot no 25EUR/no pers.

2. diena

10. Iepazīsti Rēzekni - pilsētu Latgales sirdī
Rēzekne ir pilsēta ar senu vēsturi, ekskursijas gaitā iepazīsiet seno un sastapsiet
mūsdienu pilsētas piedāvātās iespējas. Radošo pakalpojumu centrs "Zeimuļs" pārsteigs
ar daudzveidīgajām iespējām, bet Zaļā sinagoga atklās patiesi interesantus vēstures
līkločus. Iepriekš rezervējot, iespēja nodegustēt tradicionālos ebreju ēdienus.
Krasta iela 31, Rēzekne, +371 26332249, rezekne.lv/ekskursijas; Cenas - sākot no 1EUR/pers. par ekskursiju
(atkarībā no grupas lieluma).

11. Ekskursija Ludzā
Aizraujošs galamērķis ar plašu piedāvājumu ekskursiju grupām. Livonijas pildrupas sagaidīs ar
izcilu skatu uz pilsētas panorāmu, īpaša aplikācija ļaus ielūkoties kādreizējās pils varenumā,
bet kopā ar salonu "Pelnrušķītes sapnis", būs iespēja iejusties karaļa galma tēlmos, pielaikojot
greznus tērpus. Ludzas novadpētniecības muzejs aizraus ar zemnieku dūmistabu,
vējdzirnavām un Ludzas igauņu fenomenu. Savukārt Amatnieku centrā varēs iepazīt seno
latgaļu arodu prasmes. Latgaļu kukņa piedāvās izcili gardas pusdienas un pašu gatavota alus
degustāciju. 2020. gada jaunums - izzinoša pastaiga, kur ar aplikācijas palīdzību varēs atklāt
mazzināmus faktus par pilsētu. Ekskursijas piedāvājums tiek pielāgots katras grupas interesēm.
Baznīcas iela 42, Ludza, 65707203, 29467925, tic@ludza.lv, visitludza.lv. Cenas - sākot no 2EUR/no pers.
par ekskursiju.

2. diena

12. KUUP Coffee
Īpašs stāsts par īpašu, Latgalē grauzdētu kafiju. KUUP ir mazs ģiemenes uzņēmums, kas
savu darbību uzsācis 2019. gadā. Piedāvā interesantu ekskursiju un stāstus par garšīgas
kafijas pagatavošanu, pieaugušajiem kafijas degustācija, bērniem - piena kokteiļi.
Viraudas iela 5, Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, info@kuup.lv, 28760376, kuup.lv.
Cenas ar degustāciju - sākot no 10EUR/no pers.

13. Pienotava "Bryunaļa"

Bioloģiski piena produkti, kas vairāk pazīstami ar zīmolu "Bryunaļa". Grupām piedāvā darbnīcu
- savu siera rituļa pagatavošanu, bet gatavo produkciju var gan nodegustēt, gan iegādāties.
Atpūta lapenē, šūpolēs un fotografēšanās pie vēsturiska piena auto "Bryunaļa".
"Piena krasts", Ornicāni, Viļānu novads, 29489812, 25662454, vilanuksb@inbox.lv. Cenas ar degustāciju sākot no 3EUR/pers.
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