
 

 

  
 

VELO MARŠRUTS “APKĀRT LUBĀNA EZERAM” (NR. 33) 
 

Cik ilgs laiks nepieciešams? Nesteidzīgai atpūtai – viena diena.  
 
Maršruta garums: ≈ 52 km 
Loģistika: Maršruts ir apļveida, tādēļ to var sākt/beigt jebkurā punktā. 
Ceļa segums: Velomaršruts ved pa cieto segumu un pa grantētiem ceļiem. 
 
Vairāk info: Rēzeknes pilsētas TIC (Krasta iela 31, Rēzekne, 64622222; 26332249);  
Rēzeknes novada TIC (Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, 
28686863). 
 
Ja tūrisma objektos vēlies īpašu ekskursiju gida pavadībā, piesaki to iepriekš! 
 
1. Ūdens tūrisma attīstības centrs “Bāka”  
Ūdenstūrisma centrs “Bāka” - izstāžu zāle, telpas semināriem, svinībām, sporta laukumi, 
SUP dēļi, binokļi (9). Tūrisma informācija, naktsmītnes (14), telšu vietas, laivu noma (1), 
makšķerēšana, iespēja peldēties, skatu platforma, piknika vieta, kemperu vietas.  
Kvāpāni, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, 26663358, 26106333, 26350226,  
baka.rezeknesnovads.lv, Wi-Fi  
 
2. Zvejnieku sēta “Zvejnieki”  
Zvejnieku sēta atrodas Lubāna ezera krastā. Lieliska vieta aktīvās atpūtas cienītājiem 
visa gada garumā, baudot neskarto dabu, fantastiskus saullēktus un saulrietus, 
pārgājienus pa Teirumnīku purva taku. Latgales kulinārā mantojuma uzņēmums, kas 
piedāvā dažādus zivju ēdienus.  
"Zvejnieki", Īdeņa, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, 28301143, 29165392  
 
3. Teirumnīku purva taka  
Teirumnīku purvā, kas atrodas starp Lubānu un Orenīšu dīķiem, ir izveidota ap 800 m 
gara laipu taka, kas tūristus iepazīstina ar augstā purva ainavu, Teirumnīku ezeru un 
purva augu valsti. Laipu taka ved gar Teirumnīku ezeriņu, tālāk ejot, meža celiņš pa 
priežu mežu aizved takas sākumpunktā. Ir iekārtota atpūtas vieta, autostāvieta un 
iespējama ekskursija ar gidu.  
Teirumnīki, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, 28301143  
 
4. Mājas vīna ražotne “Dzimtas”  
Saimniecības augļu dārzs atjaunots Lubāna klānos, neskartā meža ielokā senajās 
dzimtas mājās. Dzimtas vīns atstāj paliekošu iespaidu ar savu nevainojamo krāsas, 
smaržas un garšas buķeti. Mājas vīna ražotne var lepoties ar plašu un pastāvīgu klientu 
loku, kas starp visiem Latvijas vīniem izvēlas tieši “Dzimtas” darinājumu. Ekskursijas 
augļu dārzā, vīnu degustācija, atpūtas vieta, piknika namiņš.  
Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, 28659815 


