Iepazīsti Daugavpils novadu!

Līksna • Vabole • Nīcgale

3–4 stundas

Līksnas parka takas
Līksnas takās var izšūpojoties lielajās Lieldienu šūpolēs un nonākt pie muižas avotiņa.
Turpinot ceļu, nokļūsiet atpūtas vietā «Pie Pēterīša» ar dižsēdekļiem un ugunskura vietu.
Tālāk taka aizved civilizētos «džungļos», ir iespēja pasēdēt «vigvamā». Taka ved uz Līksnas
muižas vietu, kur muižas drupu fragmentu sargā stārķu pāris. Šeit atrodas arī arhitektūras
piemineklis — Līksnas muižas kapela. Takas garums ir 1 km.
call +371 65475572

checkin Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads

Vaboles Skrindu dzimtas muzejs
Muzejs ir piemiņas vieta pirmajiem tautas atmodas darbiniekiem brāļiem Skrindām —
Benediktam (1869–1947), Kazimiram (1875–1919) un Antonam (1881–1918). Pastāvīgā ekspozīcija stāsta par Skrindu dzimtas dzīvi un darbu. Skatāma arī ekspozīcija par Līksnas un
Vaboles pagasta vēsturi un šodienu, kā arī vairāk nekā gadsimtu vecas mēbeles un dažādi
sadzīves priekšmeti. Muzeja krājumā ir 20. gadsimta sākuma grāmatas, žurnāli un laikraksti,
fotogrāfijas. Iespēja nogaršot slavenās Vaboles «kļockas».
call +371 65471009; +371 29964210
email skrindu_muzejs@inbox.lv

checkin Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads

Nīcgales Lielais akmens
Nīcgales Lielais akmens ir vislielākais pašreiz zināmais laukakmens Latvijā. Tas atrodas
dziļi mežā ap 6 km uz austrumiem no Nīcgales dzelzceļa stacijas, taču viegli sasniedzams
pateicoties ierīkotajam zemesceļam un norādēm. Akmens atrodas meža stigu krustpunktā.
call +371 65422818
email info@visitdaugavpils.lv

checkin Nīcgales pagasts, Daugavpils novads

Senlietu privātkolekcija z/s «Egles»
Z/S «Egles» guļbaļķu klētiņā ierīkota senlietu privātkolekcija. Te apskatāmi dažādi senie
lauksaimniecības darbarīki: gan gadsimtiem seni eksponāti un zirglietas, gan pirmās mehanizētās iekārtas. Senlaiku atmosfērā palīdzēs iejusties viesmīlīgā saimnieka Valentīna
Kukļa aizrautīgais stāstījums. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās.
call +371 29343754
+371 29190231

checkin E gles, Rasnači, Kalupes pagasts,
Daugavpils novads

Iepazīsti Daugavpils novadu!

DAUGAVAS LOKI

3-5 stundas

Naujenes novadpētniecības muzejs
Naujenes novadpētniecības muzejs piedāvā vienreizēju iespēju skatīt Naujenē dzimušās
un pašlaik Parīzē dzīvojošās mākslinieces – tēlnieces Valentīnas Zeiles oriģināldarbus
mākslas ekspozīcijā «Tēlniece Valentīna Zeile», ielūkoties etnogrāfijas ekspozīcijā «Turīga
latviešu zemnieka istaba» un apskatīt 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma sadzīves priekšmetus un darbarīkus; apmeklēt dabas ekspozīciju «Zemūdens pasaule» un atklāt, kas slēpjas
un dzīvo Daugavas dzelmē, kā arī iepazīt vecticībnieku kultūru ikdienā un svētkos brīvdabas
ekspozīcijā «Slutišķu vecticībnieku mājā»
Piedāvā doties atraktīvos ekskursiju maršrutos gida pavadībā
un iesaistīties aizraujošās programmās:
• Aicina ikvienu iesaistīties Ginesa rekorda
tapšanā – lielā Augšdaugavas musturdeķa veidošanā
• Piedāvā rokdarbu meistarklases: izšūšanu
krustdūrienā, volānšaļļu adīšanu, adīšanu
uz grābekļa, auskaru tamborēšanu un
brošu darināšanu
• «Latgales vecticībnieku mantojums»
• «Slāvu un latgaliešu mantojums: kopīgais
un atšķirīgais»
• «Poļu mantojums Naujenes pagastā»
call +371 65471321; +371 29468988;
+371 26532508
email naujenesmuzejs@inbox.lv

• «Visi ceļi ved pie Dieva»
• Divu dienu maršruts «Dabas parks
«Daugavas loki»
• «Iepazīšanās ar latgaliešu dzīvesveidu
un kultūru»
• «Dinaburgas pils bruņinieku noslēpumi»
• Keramikas un klūgu pīšanas darbnīca
Latgales kokles pavadījumā
• Ekskursija latgaliešu valodā dabas parkā
«Daugavas loki»
checkin S kolas iela 1b, Naujene, Naujenes pagasts,
Daugavpils novads

Slutišķu vecticībnieku sādža
Slutišķu sādža atrodas Daugavas labā krasta terasē
Markovas pilskalna pakājē. Vēstures avotos Slutišķi kā
ciems minēti jau 1785. gadā. Slutišķu sādžā vērojamas
zemnieku mājokļu celšanas tradīcijas. Visu celtņu pamatā
ir taisnstūra guļbūves ēkas, kas nosegtas ar divslīpju
vai četrslīpju jumtu. Māju apdare un dekori radniecīgi
tuvāko kaimiņu – slāvu tautu celtniecības tradīcijām
un izpaužas fasādēs, grezni apdarinātos logos, rotātās
durvīs un zelmiņos. Rotājumu izvēlē ir darbojusies nam- Ekspozīcijas «Slutišķu vecticībnieku
daru bagātīgā fantāzija. Grezni veidotas logu apmales un māja» apmeklējums:
pieaugušajiem — 0,57€
karnīzes, kuras gandrīz nevienā celtnē neatkārtojas, jo bērniem un skolēniem līdz 18 gadiem —
namdari, darinot logu rotājumus, vienmēr domāja par 0,28 €
ēku individualitāti. Te aplūkojama Naujenes novadpētniecības muzeja etnogrāfiskā brīvdabas nodaļa — «Slutišķu vecticībnieku māja».
call +371 27149794
email naujenesmuzejs@inbox.lv

checkin Slutišķi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads

Dabas parks «Daugavas loki»
Raksturīgākā dabas īpatnība ir 8 lieli Daugavas līkumi, kuru garums sasniedz 4 -6 km, un to
krastos ir izvietojušies pamatkrasta kraujas. Parka teritorijā atrodami daudzi dabas un kultūrvēsturiskie pieminekļi. Daugavas senleja, Juzefovas muižas parks ar unikālo gravu (Marijas taka),
Vecpils pilskalns ar 13. gs. Livonijas ordeņa pilsdrupām, markovas izziņu taka.
Dabas parku var ērti iepazīt, braucot ar divriteni – minies kur gribi, piestāj, kad un kur
vēlies. Turklāt braucot ar velosipēdu, dabas ainavas un apskates objekti ir ieraugāmi labāk.
Tie, kuri ir iecienījuši ūdenstūrismu var doties laiskā atpūtas braucienā izbaudot dabas
skatus un sarīkojot pikniku uz plosta.
Pastaigu cienītāji atradīs sev ko piemērotu. Gan dabas draugs, gan vēstures interesents,
gan vienkāršs tūrists, gan pieredzējis ceļotājs var doties pastaigā gan uz pāris stundām, gan
nedēļu ilgā pārgājienā.
call 371 27149794
email naujenesmuzejs@inbox.lv

 aujenes, Tabores, Vecsalienas,
checkin N
Skrudalienas, Salienas pagasts

Nesteidzīga atpūta
uz koka plostiem pa Daugavu
SK «Beibuks» iznomā koka plostus, kas ir pielāgojami jebkuram
cilvēku skaitam izbraucienam pa Daugavas lokiem. Nodrošina ar
transportu līdz starta vietai, izziņas materiāliem, pēc vajadzības
arī ar gidu. Konkrēts maršruts tiek pieskaņots individuāli, atbilstoši atpūtai plānotajam laikam. Maršruta ilgums ir atkarīgs no
gadalaika, straumes un vēja virziena.
Nomas pakalpojumā ietilpst: transportēšana uz starta vietu
kopā ar braucējiem, plosta izbūvi, pavadīšanu, sagaidīšanu
gala mērķi, braucēju nogādāšanu uz apmešanās vietu. Plosts ir
aprīkots ar galdiem, soliem, nojumēm, glabāšanas vestēm, enkuru, tauvām un diviem airiem, priekšgalā un pakaļgalā, ar kuru palīdzību plostu var vadīt. Papildus
ir pieejams grils un ogles.
Jums nepieciešams tikai labs garastāvoklis, lai izbaudītu šo lielisko atpūtu.
call +371 29493121
email ilmars.lociks@inbox.lv

 iļuši 4, Viļuši, Naujenes pagasts,
checkin V
Daugavpils novads

Kempings «Ozianna»
Kempings «Ozianna» atrodas Daugavpils novadā starp
Daugavpili un Krāslavu dabas parka «Daugavas loki»
teritorijā. Kempings atrodas ainaviski skaistā vietā, blakus Daugavai pie Rozališķu loka, kas ir viens no astoņiem
Daugavas senteces lokiem. Šis Daugavas loks ir attēlots uz
10 latu banknotes. Gar kempinga teritoriju ved vēsturiskais Rīgas – Maskavas lielceļš.
Nakšņošana kempingā 1 personai no 12–15 Eur
call +371 29182474
home www.piedaugavas.lv

 iļeviči, Naujenes pagasts,
checkin D
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Iepazīsti Daugavpils novadu!
Špoģi • Višķi • Višķu amatnieku
ciems • Mola muiža • Višķu baznīca

3-4 stundas

Ģida pavadībā tiek piedāvāta ekskursija pa Višķu pagastu.

Višķu amatnieku ciems
Višķu amatnieku ciems atrodas Daugavpils
novadā. Višķu amatnieki apmeklētājiem piedāvā maršrutu pa ciemu, kas sevī
ietver iespēju interesanti pavadīt brīvo
laiku. Viesiem ir iespēja izzināt Višķu vēsturi, apmeklēt keramikas un klūgu pinumu
darbnīcas, piedalīties amatnieku meistarklasēs un ieklausīties kokles skaņās Višķu
baznīcā, kā arī degustēt vietējos produktus — sieru un alu. Maršrutu var izbraukt ar
velosipēdiem vai izstaigāt kājām.
Višķu amatnieku ciemā strādā keramiķis
Valdis Grebežs, kas ir vienīgais keramiķis
Latvijā, kurš nodarbojas ar savdabīgo sīkplastikas tehniku. Višķu amatnieku ciems
piedāvā plašu amatnieku un rokdarbnieču
izstrādājumu klāstu, kas var būt lieliskas
dāvanas un suvenīri.
Klūgu pīšanas studija „Pūpoli” piedāvā gan pavērot, gan pašam piedalīties klūgu izstrādājumu veidošanā.
call +371 29207737;
email keramik@inbox.lv

checkin P arka iela 2, Višķu tehnikums, Višķu pagasts,
Daugavpils novads

Jāņa Kudiņa senlietu kolekcija.
Kolekcijas īpašnieks ievedīs Jūs seno mantu pasaulē, kas bija ikdiena mūsu vectēviem.
call +371 26432538;
email kudinsjanis49@inbox.lv

checkin S kolas iela 13b, špoģi Višķu pagasts,
Daugavpils novads

Višķu baznīca un Mola muiža
Pastaiga pa parku un stāsts par vecās Mola muižas saimniekiem, kā arī iespēja aplūkot apkārtnes laukus un ezerus no baznīcas skatu laukuma.
checkin Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils novads

Ēdināšanas iespējas: kafejnīca „Vojaž”, vairākas viesu mājas atsevišķi vienojoties
Izmitināšana: telšu laukums Višķu stadionā, tūristu bāze „Vīrogna”, viesu mājas „Višķezers”,
„Priedes”, „Manturi”,, „Vojaž”, Višķu profesionālās skolas studentu dienesta viesnīca.
Aktīvās atpūtas pakalpojumus piedāvā: tūristu bāze „Vīrogna”, viesu māja „Višķezers”,
sporta komplekss „Višķu stadions”.

Iepazīsti Daugavpils novadu!

Berķenele • Svente

3-5 stundas

Raiņa māja Berķenelē
call +371 29272200;
email berkenele@inbox.lv

checkin B irkineļi, Kalkūnes pagasts,
Daugavpils novads

J.Raiņa māja Berķenelē piedāvā:
— Ekspozīcijas «Rainis un Berķenele» apskati
— Mākslas akciju laikā tapušos mākslas objektus vidē apskati
— Novada lietišķās mākslas izstādes apskati
— Telpu īri semināriem, konferencēm, citiem pasākumiem
— Naktsmītnes 20 personām
— Profesionālās mākslas izstādes
— Tematiskās ekskursijas dažāda vecuma grupām
«Ceļojums Saules zemē» – ekskursija pa Raiņa bērnības vietām, iepazīšanās ar Berķeneles pusmuižu un tuvāko apkārtni.
Cenas:
J. Raiņa māja Berķenelē apmeklējums
0,43€
Tematiskās ekskursijas:
Gida pakalpojumi grupai līdz 10 cilvēkiem
2,85€
Gida pakalpojumi grupai līdz 30 cilvēkiem
7,11€
Naktsmītne
Gultasvieta istabiņā (vienai personai, diennaktī)
11,38€
Papildus gultasvieta (vienai personai, diennaktī)
4,27€

Egļu kalna skatu
tornis
Ainaviskā vietā dabas parkā «Svente» atrodas
Egļukalns. 2004. gadā šeit uzbūvēts skatu tornis no
kura paveras skats uz Daugavpils pilsētu un plašu apkārtējo teritoriju. Apkārtējo pauguraino ainavu rudenī
izceļ lielais kļavu daudzums meža mozaīkā.
checkin Sventes pagasts, Daugavpils novads

Iepazīsti Daugavpils novadu!

Līksna • Vabole • Nīcgale

3–4 stundas

Sventes muiža un militārās
tehnikas kolekcija
SVENTES MUIŽA ir mājīga, pagājušā gadsimtā celta muiža, kurā iekārtota 4-zvaigžņu viesnīca. Tā
atrodas prom no pilsētas steigas — gleznainajā Daugavpils novadā. Restaurētās grāfa Mihaila Kazimira Plātera-Zīberga muižas atmosfēra, kas papildināta ar mūsdienīgām ērtībām, ir lieliska vieta
atvaļinājumam, romantiskām brīvdienām, darba komandējumiem vai svinīgiem pasākumiem.
Cenas:
2-vietīgs numurs divām personām
57,00€
2-vietīgs numurs vienai personai
50,00€
Papildus guļamvieta
21,50€
*cenā iekļautas brokastis
MILITĀRĀ KOLEKCIJA atrodas līdzās viesu mājai «Sventes muiža». Te aplūkojams smagais tanks
IS-2 — «Josifs Stalins», vidējais tanks T-34, bruņu desantizlūkmašīna BRDM-2, BRDM-1, «Villis» —
Jeep Willys un GAZ-67.
Ieejas maksa
pieaugušajiem
1,42 €
bērniem līdz 14 gadu vecumam
0,71 €
call +371 65427822
email info@sventehotel.lv  home www.sventehotel.lv

checkin Alejas iela 7, Svente, Sventes pagasts,
Daugavpils novads
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Daugavas «tajā» krastā

3–4 stundas

Červonkas pils
(Vacsalienas pagasts)
Červonkas (Vecsalienas) muižas pils celta 1870. gadā neogotikas stilā un izvietota 19.gs.
veidota parka ieskāvumā. Tā ir visai gleznaina ēka ar dinamisku un sarežģītu apjoma kompozīciju — īsta pasaku pils. Ēka segta ar stāvu divslīpju jumtu. Tās plastiku vairo rizalīti,
mezonīni, tornis. Ar sevišķu rūpību izstrādātas detaļas. Tās ir daudzveidīgas un veiksmīgi
papildina apjoma telpiskā risinājuma izteiksmību. Piemēram, logailas ir smailloka, segmentveida, taisnstūra un apaļas. Dažāda arī to dekoratīvā apdare un izkārtojums fasādē.
Tās grupētas pa divi, trīs un četri, vietām redzama arkāde. Lielās zāles un otrā stāva apaļo
logu dekors ir apvienots. Tās ir trīs iespaidīgas smailloka arkas, kolonnu balstītas, kas izceļ
šo fasādes daļu starp citām. Saglabājusies barona kabineta loga vitrāža un lielā zāle ar
grezniem griestiem.
Blakus Červonkas muižas pilij un muižas apbūvei izpleties 3 ha liels brīvā plānojuma
parks ar vismaz 14 veidiem eksotisko koku sugu.
call +371 65475870
email parvalde@vecsaliena.lv

checkin Č ervonka, Vecsalienas pagasts,
Daugavpils novads

Atpūtas bāze «Silene»
virvju trase «Lūšu taka»
Atzīstieties sev godīgi, Jūs sen kāpelējāt pa kokiem vai lecāt
Cenas:
ar gumiju! Vai atceraties, kādu prieku un azartu tas izsauca
Pieaugušajiem 12,80 €
bērnībā?! Būtu tik jauki atgriezties šajās atmiņās.
Studentiem
10,00 €
Atpūtas parks «SILENE» var jums atgriezt šīs atmiņas!
Bērniem
8,54 €
Tagad koki ir lielāki un virves ir garākas, pats process ekstremālāks un aizraujošāks.
Virvju trasē «Lūšu taka» ir izveidotas trīs dažādas sarežģītības pakāpes trases. Patiks gan
iesācējiem, gan lietpratējiem, gan profesionāļiem!
Mēs allaž rūpējamies par dabas drošību un saglabāšanu. Virvju trase ir projektēta un
uzbūvēta tā, ka tā funkcionēšana nenodara ļaunumu un kaitējumu kokiem un dabai.
N A K ŠŅ OŠ A N A
Neatkarīgi no tā, vai Jūs ieradāties šeit aktīvi atpūsties,
Cenas:
vai arī vienkārši baudīt dabu, sauli, ūdeni, mežu un gaisu, Jūs
Atkarībā no izvēlētās
varat izvēlēties sev komfortablas villas ar visām ērtībām.
mājas cenas robežojas
Tīrā, svaigā un dzidrā gaisā miegs būs jo īpaši mierīgs un
no 42,70 € līdz 71,15 €
salds. Mēs Jums piedāvāsim iespēju atgūt spēku villās ar
romantiskiem nosaukumiem — Puķu villa, Zaļā villa, Saules
villa, Baltā villa, Sila villa.Visas mājiņas ir aprīkotas ar visu nepieciešamo atpūtai — ir gan
ērta guļamistaba ar ērtām gultām, gan plaša atpūtas istaba ar satelīttelevīziju, gan sanitāro
mezglu.
Vēlaties būt tuvāk dabai — varat izvēlēties Ezernamiņu. Bet, ja arī tad Jums liekas vēl par
maz tuvības ar dabu, mēs Jums ierādīsim telts vietu, lai šī tuvība dabai būtu maksimāla.
Visā atpūtas parka teritorijā ir pieejams Wi-Fi internets
call +371 28692048
email silene@antaris.lv
home http://www.silene.lv

checkin S ilene, Skrudalienas pagasts,
Daugavpils novads

