
Garšu un sajūtu piedzīvojums
Ziemeļlatgalē

Tūrisma maršruts 2020



1. diena - Rēzeknes - Balvu - Rugāju novadi
2. diena - Rugāju - Balvu - Viļakas - Kārsavas novadi.
~ 230 km/2 dienas.
Maršruta izmaksas vienai personai divām dienām ~ 85EUR (cenas atkārtoti
jāsaskaņo ar objektu saimniekiem)

1 . dienas maršruts Google maps pieejams, klikšķinot te.

2. dienas maršruts Google maps pieejams, klikšķinot te.

https://www.google.com/maps/dir/P%C4%93rtnieki,+Sakstagala+pagasts,+LV-4645/%C4%AAde%C5%86a,+Nag%C4%BCi+Parish,+LV-4631/Stacijas+iela+4,+B%C4%93rzpils,+B%C4%93rzpils+pagasts,+LV-4576/57.005596,+27.130737/57.0492019,+27.0075371/56.9904455,+27.1303763/@56.7216147,26.8722616,10z/data=!4m32!4m31!1m5!1m1!1s0x46c20ddd2f75187b:0x5ecfdd9a44279e38!2m2!1d27.0364811!2d56.5788602!1m5!1m1!1s0x46c2079b93be6761:0x977d5d3744d0867e!2m2!1d26.952152!2d56.748535!1m5!1m1!1s0x46c2003d85605d83:0xff54880cb33cb5a4!2m2!1d27.0852848!2d56.8544754!1m3!2m2!1d27.130737!2d57.005596!1m3!2m2!1d27.0075371!2d57.0492019!1m3!2m2!1d27.1303763!2d56.9904455!3e0
https://www.google.com/maps/dir/56.9904455,+27.1303763/57.080321,+27.223992/Br%C4%ABv%C4%ABbas+iela+2C,+Balvi,+Balvu+pils%C4%93ta,+LV-4501/57.147840,+27.521842/57.0246155,+27.6442885/Za%C4%BC%C4%81+iela+9,+Malnava,+Malnavas+pagasts,+LV-5750/K%C4%BCavu+iela+11,+Malnava,+Malnavas+pagasts,+LV-5750/@56.8798317,27.2069069,10z/data=!4m36!4m35!1m3!2m2!1d27.1303763!2d56.9904455!1m3!2m2!1d27.223992!2d57.080321!1m5!1m1!1s0x46ea097d0f8d2c57:0xccbc4843e6dc6575!2m2!1d27.237708!2d57.1249074!1m3!2m2!1d27.521842!2d57.14784!1m3!2m2!1d27.6442885!2d57.0246155!1m5!1m1!1s0x46c18b1cbcddc663:0x106c9c0300de80ce!2m2!1d27.7212481!2d56.7733486!1m5!1m1!1s0x46c18b1be3746a1b:0x8bfaac713c159f43!2m2!1d27.7158182!2d56.7762085!3e0


Rēzeknes novada Tūrisma informācijas centrs
Pils iela 8, Lūznava, +371 26337449, +371 28686863, tic@rezeknesnovads.lv;
rezeknesnovads.lv/turisms/
 
Balvu novada Tūrisma informācijas centrs
Brīvības iela 46, Balvi, +371 29272948, turisms@balvi.lv, turisms.balvi.lv
 
Rugāju novada Tūrisma informācijas centrs
Kurmenes iela 36, Rugāju novads, 26355954, turisms@rugaji.lv, rugaji.lv
 
Viļakas novada Tūrisma informācijas centrs
Klostera iela 1, Viļaka, 28686600, turisms@vilaka.lv, visitvilaka.lv
 
Kārsavas novada tūrisma informācijas punkts
Vienības iela 53, Kārsava, turisms@karsava.lv, visit.karsava.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

Latgales reģiona Tūrisma asociācija

Jautājumu gadījumā, aicinām sazināties arī ar Tūrisma asociāciju:



diena1.
1. Pērtnieku karjers

Mūsdienīgs un labiekārtots dolomītizstrādes karjers. Blakus karjeram atrodas 
kafejnīca "Pērtnieku gardumi" - izcila kafija un brokastu uzkodas. Nepieciešama laicīga
rezervācija.

2. Zvejnieku sēta "Zvejnieki" un Teirumnieku purva taka

Iespējams, pasaulē gardākās kūpinātās zivis, degustācija. Saimnieks Jānis dalīsies ar
gandrīz vai neticamiem copes piedzīvojumiem, bet saimniece Anna atklās Teirumnieku
purva noslēpumus.

3. Alus darītava "Kolnasāta"
Dainis ir īstens alus darītājs vairākās paaudzēs. Interesants stāsts par senām un
mūsdienīgām alus brūvēšanas metodēm, protams, arī degustācija.

Pērtnieki, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, pertnieki.lv. Cenas - sākot no 8Eur/par pers.

Zvejnieki: Īdeņa, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, 56.750464, 26.948519, zvejnieki.lv. Cenas - sākot no
7Eur/par personu. Purva taka GPS: 56.718356, 26.945086.

Stacijas iela 4, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads, turisms.balvi.lv; Cenas - sākot no 2EUR/par pers.



diena1.

5. Zemnieku saimniecība "Baķi"
Saimniecības pļavās ganās vairāk nekā 100 Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, bet saimniekam
azotē ir daudz interesantu stāstu. Iepriekš rezervējot, saimnieki piedāvā pagatavot bagātīgas
pusdienas - plovu.

4. Briežu dārzs "Mežsētas"
Majestātiski un skaisti dzīvnieki, kuri, saimnieces zvanu skaņām sekojot, dodas nobaudīt
kādu gardumu pie izturīgā, 2,4 metru augstā žoga. Skaista un labiekārtota saimniecība un
aizraujoši saimnieku stāsti.

6. Viesu māja "Rūķīši" (Naktsmītne, 30 vietas, 7 istabas)
Lielisks piemērs tam, kā sadzīvojot ar dabu, veiksmīgi saimniekot laukos. Pēc izvēles -
vakara uzkodas vai pilntiesīgas vakariņas, interesentiem arī melnā dūmu pirts.

Silenieki, Rugāju pagasts, Rugāju novads, rugaji.lv/turisms, GPS: 57.005596, 27.130737. Cenas - sākot no
3EUR/pers.

Baķi, Rugāju pagasts, Rugāju novads, GPS: 57.0492019, 27.0075371, rugaji.lv/pages/turisms. 
Cenas (ar pusdienām) - sākot no 6EUR/par pers.

"Rūķīši", Rugāju pagasts, Rugāju novads, GPS: 56.9904455, 27.1303763, viesunamsrukisi.lv

Citas naktsmītņu iespējas: Viesu nams “Paradīzes”, Brūklāji, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, 22009975,
(maks. 35 personas);
Lauku viesnīca “Putni", Balvu iela 1, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, 22009975, (maks. 24 personas)
Visu naktsmītņu cenas jāprecizē pie saimniekiem. Vidēji - sākot no 20EUR/no pers.



2. diena7. Rančo "Ozolmājas"

Sirsnīgi, pūkaini un tik dažādi. "Ozolmāju" viesiem ir iespēja ne vien apskatīt rančo
iemītniekus attālināti, bet arī pabarot un paglaudīt.

8. Arnitas labsajūtu darbnīca
Dzīvespriecīgā Arnita ir sertificēta pirtniece, kuras rokām top īpaši veselīgi kārumi: tējas,
sīrupi un pašcepta maize. Līdzdarbošanās un degustācija.

9. Pastaiga Stompaku purva takā
Iespēja atklāt mazāk zināmas Latvijas vēstures lappuses. Aizraujošs stāstījums par
Nacionālo partizāņu mītnēm Viļakas novada Stompaku purvos.

"Ozolu mājas", Kārklinieki, Balvu pagasts, Balvu novads, GPS: 57.080321, 27.223992; Cenas - sākot no
4EUR/pers.

Brīvības iela 2c, Balvi, turisms.balvi.lv. Cenas - sākot no 4EUR/pers.

Stompaki, Susāju pagasts, visitvilaka.lv, GPS: 57.147840, 27.521842. Cenas - sākot no 15Eur/gida pavadībā
(grupām un individuāli)



2. diena
10. Eskursija Z/S "Kotini" un degustācija Rekovas Dzirnavās

"Kotiņu" Rolands ir saimniecības "firmas zīme", prot enerģiski un aizraujoši izstāstīt par
grūbu ceļu no lauka līdz iepakojumam un saimes galdam. Saimniecības produkcijas
degustācija Rekovas dzirnavās.

11. Malnavas "Dzīļu" maiznīca
Saimniece Aina ir izcila pavāre, kura tradicionālās Latgales garšas pasniedz jaunā,
pārsteidzošā un patiesi garšīgā veidolā. Pusdienas vai saldo ēdienu degustācija.

12. Latgolas šmakovkas dedzinātava
Saimnieks Jānis pārsteigs ar aizraujošiem stāstiem par stiprā dzēriena gatavošanas
tradīcijām, piedāvās degustēt un iemācīs pagatavot īstenu Šmohito.

Kotiņi, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, kotini.lv, GPS: 57.0246155, 27.6442885. Cenas - iekļaujot ekskursiju un
degustāciju - sākot no 8Eur/par pers.

Zaļā iela 9, Malnava, Kārsavas novads, facebook.com/DzilesMaiznica/. Cenas - sākot no 5Eur/par pers.

Kļavu iela 11, Malnava, Kārsavas novads, facebook.com/latgolyssmakovka. Cenas - sākot no 5Eur/par pers.

Vasali āduši!


