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Latgalē Tu vari apbrīnot skaistumu, ko izstaro ezeru spoguļi, 
kuros atspoguļojas tuvējās birztalas, gājputnu kāši un balto 
mākoņu kupenas! Izej no pilsētas skaļuma un aizej tur, kur 
cilvēki sirsnīgi sveic ciemiņus, kur rīti sveic klusumu, kur 
pakalnos zied rudzupuķes! 

Latgale ir pazīstama ar pauguraino reljefu un daudzajiem 
ezeriem, kuru dēļ to mēdz dēvēt arī par "Zilo ezeru zemi". 
Šeit atrodas divi lielākie Latvijas ezeri - Lubāns un Rāzna. 
Latgale ir novads ar savām tradīcijām un ieražām, neparastu 
vēsturi, kuru spēcīgi ietekmējusi kaimiņvalstu kultūra. Tāpēc 
bieži vien iebraucot Latgalē, Tu jutīsies kā nokļuvis citā valstī 
ar citu kultūru. 

Latgales spēks sakņojas māla keramikā, rudzu maizē 
un ticībā - katoļu, luterāņu, pareizticīgo un vecticībnieku 
baznīcās un lūgšanu namos. Latgali dēvē arī par Māras 
zemi, kuras svētvietā, Aglonas katoļu bazilikā, katru gadu 
pulcējas tūkstošiem svētceļnieku.

1. Latgales mākslas un amatniecības centrs / Līvānu stikla 
muzejs.  Garākā josta, stikla pūšanas darbnīca, iespēja vērot stikla 
pūtēju darbā, 4000 unikāli mākslas darbi, stikla izstrādājumi no fabrikas 
pirmsākumiem (1887) līdz rūpnīcas slēgšanai, ekskursijas, stikla 
suvenīri, izstādes.  Domes 1, Līvāni, +371 65381855, +371 28603333, 
www.livanustikls.lv •A3

2. Līvānu aktīvā tūrisma centrs.  Kanoe laivas, velosipēdi, telts, 
pludmales volejbola komplekts, nūjošanas piederumi.  Domes 1b, 
Līvāni, +371 65381856, +371 29157669, www.livani.lv •A3

3. Jersikas Kristus Apskaidrošanās pareizticīgo baznīca.  Cara 
armijas pārvietojamā baznīca, veidota no metāla konstrukcijām 
(1866), pārcelta no Daugavpils.  Rīgas 37, Jersika, Līvānu novads, 
+371 29894570, www.livani.lv, www.pravoslavie.lv  •A3

4. Nīcgales Lielais akmens.  Vislielākais Latvijā, labiekārtota 
atpūtas vieta.  Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, +371 65422818, 
+371 26444810, www.visitdaugavpils.lv •A3

5. Vārkavas novadpētniecības muzejs.  Pamatekspozīcija "Pirmā 
tautskola Latgalē zemnieku bērniem", novada vēsture, izstādes, senie 
sadzīves priekšmeti, darba rīki, izstādes, ekskursijas.  Kovaļevsku 4, 
Vārkava, Vārkavas novads, +371 27059046, www.varkava.lv •A3

6. Miniatūrā karaļvalsts un leļļu galerija.  Vairāk nekā 400 
mākslinieces Jeļenas Mihailovas izgatavotās lelles, pārģērbšanās 
senlaicīgos tērpos, foto sesija, pilis miniatūrā.  Daugavpils 21, 
Daugavpils, +371 65321737, +371 26423837, www.lenadoll.com  •B3

7. Preiļu muižas komplekss un parks.  Lielākais ainavu parks 
Latvijā, dīķu un kanālu sistēma, pils, zirgu stallis, vārtsarga namiņš, 
kapela, leģendas, nostāsti.  Preiļi, +371 65322041, +371 29116431, 
www.visitpreili.lv •B3

8. Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs.  Pamatekspozīcija, 
muzejpedagoģiskās programmas, spēle "senā lapta".  Raiņa bulvāris 28, 
Preiļi, +371 65322731, +371 20473091, www.preili.lv •B3

9. Polikarpa Čerņavska keramikas māja.  Māla trauki, darbošanās 
ar mālu, suvenīru iegāde, muzejs, Latgales keramikas vēsture, 
P.Čerņavska dzīves gājums.  Talsu 21, Preiļi, +371 29429630, 
www.visitpreili.lv  •B3

10. "Pampūkas".  Vasaras terases kafejnīca, 100% dabīgs Preiļu 
"Čedara" siera saldējums, uz vietas ceptas "pampūkas".  Preiļi, 
+371 27794042, +371 25867735, www.pampukas.lv •B3

11. "Dēkaiņi".  Laivu noma, velo noma, maršruti gida pavadībā.  Preiļi, 
+371 26442535, www.dekaini.lv •B3 

12. "Duni".  Laiva, katamarāns, plosts, makšķerēšana.  +371 27812022, 
www.visitpreili.lv •B3

13. Vīngliemežu audzētava "Ošu mājas"   Vīngliemežu 
audzēšana dabiskā vidē, stāstījums, degustācija, produkcijas un 
suvenīru iegāde.  Jaunsaimnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, 
+371 29443577, www.visitpreili.lv  •B3

14. Riebiņu zirgaudzētava.  Zirgu izjādes gan individuāli, gan 
kāziniekiem.  Skolas 18, Riebiņi, Riebiņu novads, +371 29112796  •B3

15. Seno spēkratu kolekcija Silajāņos.  Ekskursija, ekskluzīva 
iespēja pārnakšņot labiekārtotā autobusā.  Silajāņi, Riebiņu novads, 
+371 27792924, www.visitpreili.lv  •B3

16. Raiņa muzejs "Jasmuiža".  Raiņa "jaunu dienu zeme", Raiņa dzīves 
gājums, keramikas kolekcija, senais podnieku ceplis, izstāžu zāle.  
Parka 3, Aizkalne, Preiļu novads, +371 29427554, www.visitpreili.lv •B3

17. "Juri"   Bioloģiskā zemnieku saimniecība, sieru degustācija, 
iespēja iegādāties lauku labumus, mājlopu apskate.  Lubāni, Rušonas 
pagasts, Riebiņu novads, + 371 29182355, www.visitpreili.lv  •B3

18. Aglonas bazilika (1780).  Latvijas katolicisma centrs, 
starptautiskas nozīmes svētvieta, Aglonas Brīnumdarītājas Dievmātes 
svētglezna (17. gs.), svētavots, 15.augusts svētki, ekskursijas ().  
Cirīšu 8, Aglona, Aglonas novads, +371 29188740, +371 65381109, 
www.aglonasbazilika.lv •B3

19. Aglonas maizes muzejs    Saimnieces Vijas Kudiņas 
teatralizēts uzvedums par maizi, maizes cepšana, tradicionālie ēdieni, 
viesu māja.  Daugavpils 7, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, 
+371 29287044, www.maizesmuzejs.viss.lv  •B3

20. Kristus karaļa kalns.  Dieva dārzs, ozolkoka skulptūras, koka 
dievnams, Noasa šķirsts.  +371 29742774, +371 27885591, Aglona, 
Aglonas novads, www.agkk.lv •B3

21. Aglonas kara muzejs.  Stāsts par II Pasaules karu, Ieroču 
kolekcija, lidmašīnu detaļas, autentiski motocikli, formas tērpi, vēstules, 
dokumenti.  Daugavpils 40, Aglona, Aglonas novads, +371 22484848, 
www.aglona.travel •B3

22. Cirīša ezera Upursalas dabas taka.  Skatu laukums, tornis, 
motorizēts plosts (līdz 30 pers.), pilskalns, apmetne, ekskursija.  Aglona, 
Aglonas novads, +371 29118597, +371 65322100, www.aglona.travel 
•B3

23. "Upenīte"   Bioloģiskā saimniecība,lauku pirts, naktsmītnes.  
Tartakas 7, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, +371 26312465, 
www.aglona.travel  •B3

24. Bērzgales Dieva apredzības Romas katoļu baznīca.  Koka 
arhitektūras piemineklis baroka stilā (1744), 2 torņi, 32 mākslas 
pieminekļi, 18. gs. koka altāri, atsevišķs zvanu tornis.  Bērzgale, 
Aglonas pagasts, Aglonas novads, +371 29118597, +371 65322100, 
www.aglona.travel  •B3

25. Velnezers (Čertoks).  Mistiskiem stāstiem apvīts ezers, ūdens 
zilganzaļā krāsā, skatu laukums.  Šķeltovas pagasts, Aglonas novads, 
+371 29118597, +371 65322100, www.aglona.travel •B3

26. Briežu dārzs.  Dambriežu apskate, interesanti fakti par šiem 
dzīvniekiem un to audzēšanu.  +371 29642100, "Lielās kļavas", Sekļa 
Daukšti, Aglonas pagasts, Aglonas novads, www.aglona.travel  •B3

27. "Ezersētas".  Kanoe laivas (24), maršruti pa savienotām Latgales 
upēm, ezeriem.  Ezersētas, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, 
+371 29166259, www.laivaslatgale.lv •B3

28. "Aglonas Alpi".  Laivas, katamarāni, ekstrēmā trase, volejbola, 
futbola, basketbola sporta laukums.  Leitāni, Aglonas pagasts, Aglonas 
novads, +371 29194362, www.aglonasalpi.lv •B3

29. Aglona no putna lidojuma.  Lidojumi ar lidmašīnu virs Aglonas 
apkārtnes.  Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, 
+371 27739895, www.aglona.travel •B3

30. Kotleru vīna ciems   Mājas vīna ražošana no pašu audzētām 
ogām, marmelāde, piparkūkas, degustācija, produkcijas iegāde.  
"Burvju dārzs". Ārdava, Pelēču pagasts, Preiļu novads, + 371 29472718, 
www.visitpreili.lv  •B3

31. Arendoles muiža.  Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, 19.gs. 
interjers, ekskursijas, naktsmītnes.  Arendole, Rožkalnu pagasts, 
Vārkavas novads, +371 29421413, arendolesmuiza.wordpress.com •B3

32. Višķu amatnieku ciems.  Māla izstrādājumu veidošanas, klūgu 
pīšanas meistarklases.  Parka 2a, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, 
Daugavpils novads, +371 29207737, clay.lv  •B3

33. Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca.  
Viena no skaistākajām Latgales baznīcām (1913), neogotikas stils.  
Krasta 5, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, +371 26493629, 
www.visitdaugavpils.lv •A4

pirts. Tradicionālie ēdieni melnās keramikas traukos, naktsmītnes.  
Kaplavas pagasts, Krāslavas novads, +371 29472638, www.klajumi.lv 
 •B4

64. "Cīruļi".  Stāsts par bišu dzīvi, ekskursija, produkcijas degustācija, 
iegāde, gleznas, Lielā Muļķu ciema leģendas.  Lielie Muļķi, 
Ūdrīšu pagasts, Krāslavas nov. +371 29968900, +371 65629967, 
www.visitkraslava.com  •B4

65. "Kurmīši"    Ārstniecības augu lauki dabas parkā "Daugavas 
loki", zāļu tēju izgatavošanas noslēpumi, degustācija, tēju iegāde, 
bišu vaska šūnas, sveces.  Rakuti, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, 
+371 26538824, +371 29106312, www.kurmisi.lv  •B4

66. Atpūtas un sporta fronte "Starp debesīm un zemi".  Spēle 
"Airsoft", futgolfs, šķēršļu trase, velo noma, velo remonts, telts vietas, 
melnā pirts.  Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, +371 26172091, 
+371 29168156, www.visitkraslava.com  •B4

67. Aleksandrs Maijers.  Skaņu rīku izgatavošana no dažādiem 
materiāliem. Tradicionālo, eksotisko un pašdarināto mūzikas 
instrumentu kolekcija.  Krāslavas dzelzceļa stacija 27, Ūdrīšu pagasts, 
Krāslavas novads, + 371 29676782, www.visitkraslava.com  •B4

68. Krāslavas pilsētas vēsturiskais centrs.  Valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības piemineklis (18. gs.). Senā apbūve. Pirmā 
aptieka. Strūklaka pilsētas ģerboņa formā.  +371 65622201, 
www.visitkraslava.com •B4

69. Krāslavas grāfu Plāteru pils komplekss   Grāfu Plāteru 
rezidence (18. gs.) ar baroka un romantisma iezīmēm, romantisks ainavu 
parks, Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs, skatu laukums, "Amatu 
māja", Starptautiskais kulinārā mantojuma centrs, TIC.  Pils 6, Krāslava, 
+371 65622201, www.visitkraslava.com •B4

70. Krāslavas Svētā Ludviga Romas katoļu baznīca.  Latgales baroka 
arhitektūras paraugs (1755), izcili mākslas pieminekļi: altārfreskas, 
gleznas, baznīcas dibinātāju portreti, Garīgais seminārs - pirmā 
augstākā mācību iestāde Latvijā.  Sv. Ludvika laukums 3, Krāslava, 
+371 65623939, www.visitkraslava.com •B4

71. Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca.  Baznīca 
tās pašreizējā ēkā ierīkota 1864. gadā, pirms tam - slimnīca un sieviešu 
klosteris. 2017. gadā baznīcā veikti remontdarbi, atjaunots ikonostass.  
Brīvības 28, Krāslava, +371 26783660, www.visitkraslava.com •B4

72. Ekskluzīva porcelāna leļļu kolekcija.  Apskatāmas pasaulē 
slavenu mākslinieku darinātas porcelāna lelles (aptuveni 1000), leļļu 
mājiņas un senlaicīgi leļļu rati. Fotografēšanās stilizētos tērpos.  Pils 2, 
Krāslava, + 371 65622201, www.visitkraslava.com •B4

73. Latgales kulinārā mantojuma centrs   Tradicionālie 
ēdieni melnās keramikas traukos, vietējo amatnieku izstrādājumi, 
suvenīri, radošās darbnīcas.  Pils 6, Krāslava, +371 26395176, 
www.kulinaraismantojums.lv  •B4

74. Keramiķi Olga un Valdis Pauliņi   Svilpavnieki, keramikas 
izstrādājumi, līdzdarbošanās, māla īpašā apdedzināšana.  Dūmu 8, 
Krāslava, +371 29128695, www.visitkraslava.com  •B4

75. Krāslavas peldbaseins.  Lielais (četri 25 m gari celiņi) un mazais 
peldbaseins, SPA zona: sauna, tvaika pirts, ledus istaba. Skvoša telpa.  
Raiņa 25, Krāslava, +371 62904553, www.visitkraslava.com •B4

76. Zemūdens niršana ar klubu "Poseidons".  Zemūdens niršana 
iesācējiem un profesionāliem nirējiem Latgales ezeros sertificēta 
instruktora vadībā.  +371 22338032, www.visitkraslava.com  •B4

77. Biedrība "Aktīvā atpūta Latgalē".  Laivu braucieni. Kanoe, 
piepūšamo gumijas laivu, plostu, inventāra noma, transportēšana, gida 
pakalpojumi.  Indras 33, Krāslava, +371 25359589, +371 29244291, 
www.atputalatgale.com  •B4

78. Indricas Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca.  Viena no 
vecākajām Latgales koka baznīcām (1658), grezni centrālā altāra 
kokgriezumi baroka stilā, glezna "Sv. Marija Magdalēna" (18. gs.).  
Lielindrica, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads, +371 26263061, 
www.visitkraslava.com •B4

79. Aušanas darbnīca "Indra".  Aušana senā latgaliešu "skalu deķu" 
tehnikā, izstāžu zāle "Indras pūralāde".  Indra, Indras pagasts, Krāslavas 
novads, +371 26430121, www.visitkraslava.com  •C4

80. Mini zoodārzs "Akati".  Eksotiski dzīvnieki, ekskursijas, telšu 
vietas meža ieskauta ezera krastā.  Robežnieki, Robežnieku pagasts, 
Krāslavas novads, +371 26157690, www.visitkraslava.com  •C4

81. Vides izglītības un kultūras centrs "Ķepa".  Ekspozīcija: meža 
floras un faunas bagātības, koku sugas, sēnes, aizsargājamie augi, 
medību trofejas, zvēru, putnu izbāzeņi, radošās darbnīcas.  Neikšāni, 
Ķepovas pagasts, Dagdas novads, +371 65629529, +371 26102894, 
www.visitdagda.com  •C3

82. "Ūzoleņi".  Zirgu izjādes laukumā, individuālas apmācības 
iesācējiem, vizināšanās pajūgā, droškā, svinīgu pasākumu, rikšotāju 
sacensību organizēšana.  Vecdome, Dagdas pagasts, Dagdas novads, 
+371 20206353  •C3

83. Makšķerēšanas tūres.  Makšķerēšana zivīm bagātā ūdenstilpnē.  
Kalniņi, Dagdas pagasts, Dagdas novads, +371 25960309, 
www.visitdagda.com  •C3

84. "Čadi".  Vizināšanā zirga pajūgā, ziemā - kamanās; rikšotāju 
sacensību organizēšana, hipodroms.  Čadi, Vecdome, Dagdas pagasts, 
Dagdas novads, +371 26717893  •C3

85. Rāznas nacionālais parks.  Apbur ar ezeriem, pakalniem un 
mežiem bagātu Latgales augstienes ainavu. Izveidots, lai saglabātu 
Rāznas ezera apkārtnes dabas, kultūrvēsturiskās un ainaviskās 
vērtības.  Rēzeknes, Dagdas, Ludzas novads, www.daba.gov.lv •C3

86. Ežezers.  Salām un pussalām bagātākais ezers Latvijā.  
Andzeļu, Ezernieku pagasts, Dagdas novads, +371 65681420, 
www.visitdagda.com •C3

87. Piloru ozolu audze.  Viena no retajām Latvijas ozolu tīraudzēm 
(19,6 ha), ieskauj vienu no Ežezera līčiem, labiekārtota atpūtas 
vieta simtgadīgu ozolu paēnā.  Andzeļu pagasts, Dagdas novads, 
+371 65681420, www.visitdagda.com •C3

88. Jaundomes vides izglītības centrs un ekspozīcijas zāle.  
Muiža Rāznas nacionālajā parkā, ūdens faunas un floras ekspozīcija, 
digitālās programmas, interaktīvi vizuālie materiāli "Ežezers", 
ekskursijas, aprīkojuma noma ūdeņu izpētei un putnu vērošanai.  
Jaundome, Ezernieku pagasts, Dagdas novads, +371 25709610, 
www.visitdagda.com  •C3

89. Muzejs "Andrupenes lauku sēta"   20. gs. sākuma Latgales 
lauku ēku komplekss: dzīvojamā māja, klēts, kūts, rija, pirts, smēde, 
podnieku darbnīca un ceplis. Latgaliešu sadzīves vēsture, tradicionālie 
ēdieni.  Skolas 5, Andrupene, Dagdas novads, +371 26458876, 
laukuseta@inbox.lv, www.visitdagda.com  •B3

90. Kroma kolns.  Latgales senvēsture un kultūra, koka pils, seno 
latgaļu rotu, sagšu, karavīru ekipējumu, cīņas mākslu un sadzīves 
demonstrējumi.  Priežukalni, Pušas Zundi, Andrupenes pagasts, 
Dagdas novads, +371 26352522, www.kromakolns.com  •B3

91. Aivars un Vēsma Ušpeļi   Melnā keramika, glezniecība, 
līdzdarbošanās, izstāde, ceplis, vikingu laiki.  Maltas pagasts, 
Rēzeknes novads, +371 29466372, www.pudnikuskula.viss.lv, 
www.rezeknesnovads.lv  •B3

92. Keramiķi Staņislavs Viļums un Viola Bīriņa   Melnā 
keramika, trauku glazūra, veidošanas process.  Cukrasāta, Bekši, 
Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, +371 29106193, +371 28328115, 
www.cukrasata.lv  •B3

93. Lūznavas muiža (1911) un parks.  Jūgendstils, ekskursija, koncerti, 
naktsmītnes, Madonnas statuja, parks.  Lūznava, Rēzeknes novads, 
+371 29390701, +371 28686863, www.luznavasmuiza.lv •B3

94. "Buru Guru".  Izbraucieni ar buru laivu Rāznas ezerā, naktsmītnes.  
Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, +371 29299085, +371 29833890, 
www.buruguru.lv •B3

95. Mākoņkalns (247 m v.j.l.).  Volkenbergas pilsdrupas (13. gs.), skats 
uz Rāznas ezeru, ainava.  Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, 
www.rezeknesnovads.lv •B3

96. Dabas izglītības centrs "Rāzna".  Ekspozīcija "Iepazīsti un 
sajūti Rāznas nacionālo parku!". Sajūtu taka. Izziņas nodarbības. 
Pieejams apmeklētājiem ratiņkrēslos.  Skolas 3, Lipuški, Mākoņkalna 
pagasts, Rēzeknes novads, +371 29139677, +371 27892916, 
www.rezeknesnovads.lv  •C3

97. "Rudo kumeļu pauguri".  Izjādes, vizināšanās atsperu ratos, 
dzīvnieku apskate, skijorings.  Šļakoti, Kaunatas pagasts, Rēzeknes 
novads, +371 28745654, +371 26283607, www.rezeknesnovads.lv  
•C3

98. Keramiķis Evalds Vasilevskis.  Senā keramika, bedres tipa ceplis, 
līdzdarbošanās, suvenīri.  Akmenīši, Kaunatas pagasts, Rēzeknes 
novads, +371 26695877, www.pudnikuskula.lv  •C3

99. Kandžas muzejs privātkolekcija.  Interesanti eksponāti, stāstījums 
par pašdarinātās stiprās dziras tecināšanas pirmsākumiem un attīstību.  
Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, +371 20203962  •C3

100. Ģitāru darbnīca "AttAck".  Ģitāru privātkolekcija, stāstījums, 
izgatavošanas process.  Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, 
+371 29252998, www.attack.mozello.lv  •C3

101. Lielais Liepu kalns.  Latvijā augstākā skatu vieta (323 m.v.j.l.) kopā 
ar skatu torni (34 m) tā virsotnē, Rāznas nacionālais parks.  Dzerkaļi, 
Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, www.rezeknesnovads.lv •C3

102. Istras dabas parks.  Istras ezers ar salām, dabas liegums, 
putnu vērošana, pilskalns ar skatu torni, 19. gs. muiža ar parku, vides 
gids.  Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads, +37165729541, 
+371 26370730, www.visitludza.lv  •C3

103. Vecslabadas pareizticīgo baznīca (1908).  Lielākā pareizticīgo 
baznīca Latvijas laukos, akmens celtne, krusta forma, 6 kupoli. 
Gida pakalpojumi.  Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads, 
+371 26370730, www.visitludza.lv  •C3

104. Latvijas tālākā austrumu punkta zīme "Austras koks".  Viena 
no četrām skulptūru grupas "Latvija saules zīmē" piemiņas zīmēm.  
Pasienes pagasts, Zilupes novads, +371 28656530, www.zilupe.lv •C3

105. Draudzības kurgāns.  II Pasaules karš, 3 valstu robeža, piemiņas 
vieta, apmeklējums ar caurlaidēm.  Pasienes pagasts, Zilupes novads, 
+371 28656530, www.zilupe.lv •C3

106. Pasienes Sv. Dominika Romas katoļu baznīca (1761).  Latgalē 
krāšņākais baroka laikmeta arhitektūras un mākslas piemineklis, 
skulpturālā grupa "Kristus kristīšana", poļu kultūras dienas.  Pasiene, 
Zilupes novads, +371 28656530, www.zilupe.lv •C3

107. Olgas Kazakas griezto sveču un tapošanas darbnīca.  
Paraugdemonstrējumi, līdzdarbošanās, suvenīri.  Pasiene, Zilupes 
novads,+37128629748, www.zilupe.lv  •C3

108. Saveļinku kapliča (19. gs.).  Vēsturiska interjera iekārta (18. gs.) 
- 3 kokgriezumiem rotāti altāri, biktssols, mākslas darbi baroka un 
manierisma stilā. Gida pakalpojumi.  Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, 
+371 28656530, www.zilupe.lv •C3

109. Jurija Ivanova bērza tāšu darbnīca   Zilupes novada tāšu 
apstrādes tradīcijas, meloņu dārzs, produkcijas iegāde.  "Bites", 
Savelinki, Zilupes novads, +371 28656530, www.zilupe.lv  •C3

110. Zilupes zirgaudzētava.  Viena no lielākajām zirgaudzētavām 
Latvijā. Šķirnes sporta zirgi, ekskursija, Zilupes senlejas panorāma.  
Lomoši, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads,+371 28880484, 
www.zilupe.lv  •C3

111. Zilupes Kristus Krusta Pacelšanas pareizticīgo baznīca.  
Tihvinas Dievmātes ikonas kopija, procesija uz Opoļu svētavotu, 
baznīcas svētki.  Brīvības 10, Zilupe, +371 26550296, www.zilupe.lv  
•C3

112. Anitas Lukačas darbnīca.  Audējas darbnīca lauku mājā, 
meistardarbnīca "Anita" Ludzā, aušanas un klūgu pīšanas 
demonstrēšana, līdzdarbošanās, suvenīri.  Mazā Pikova, Briģu pagasts, 
Ludzas novads, +371 29733546, www.visitludza.lv  •C2

113. Pildas Sv. Pētera un Svētā Pāvila Romas katoļu baznīca 
(1926).  Izcils koka arhitektūras piemineklis, 18. gs. altāris, 2 augsti torņi, 
vienjoma celtne krusta veidā.  Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads, 
+371 65729492, +371 65729439, www.visitludza.lv  •C2

114. Ludzas viduslaiku pilsdrupas.  Latgalē varenākās Livonijas 
ordeņa pilsdrupas (1399), 3D ekskursija (), priekšpilī - katoļu baznīca, 
Karņicku kapela, Sv. Marijas skulptūra, Lielais Latgaļu tirgus.  Ludza, 
+371 65707203, +371 29467925, www.visitludza.lv •C2

115. Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs.  Latvijā senākā pilsēta (1177), 
koka nami, Livonijas ordeņa pilsdrupas, katoļu un pareizticīgo baznīca, 
ekskursijas Amatnieku centrā (), muzejā, vizināšanās ar plostu.  
Ludza, +371 65707203, +371 29467925, www.visitludza.lv •C2

116. Ludzas Novadpētniecības muzejs.  Latgalē vecākais muzejs. 
Vēstures, dabas, 1812. gada Tēvijas kara varoņa Jakova Kuļņeva 
ekspozīcija, brīvdabas un etnogrāfijas nodaļa. Ekskursijas, mācību 
programmas.  Kuļņeva 2, Ludza, +371 65723931, www.ludzasmuzejs.lv 
•C2

117. Ludzas Lielā sinagoga.  Pirmatnējā izskatā restaurēta vecākā koka 
sinagoga (1800) Baltijā. Vulfa Franka un kino dokumentālista Herca 
Franka interaktīvā ekspozīcija. Ludzas ebreju dzimtu likteņu ekspozīcija. 
Ekskursijas.  1. Maija 30, Ludza, +371 65723931, www.ludzasmuzejs.lv 
•C2

118. Ludzas amatnieku centrs    Seno arodu darbnīcas, Latvijā 
vienīgais auklu vīžu peterņu pinējs, ekskursijas, tradicionālie ēdieni, 
Latgaļu kukņa, tautas tērpi, salons, Lielais Latgaļu tirgus.  Tālavijas 27a, 
Ludza, +371 29467925, +371 29123749, www.ludzasamatnieki.lv  
•C2

119. Salons "Pelnrušķītes sapnis".  Ietērpšanās senlaicīgos tērpos, 
tērpu noma, telpas foto sesijām, dažādu kolekciju izstādes, teatralizēta 
ekskursija () Ludzas pilsdrupās.  1. Maija 14, Ludza, +371 28622570, 
+371 28773889, www.pelnruskite.lv •C2 

120. "Atpūta Ludzā".  Velosipēdu, laivu, SUP dēļu, ūdensmotocikla, 
plosta noma. Piegāde. Muzikālais plosts. Laivu un velo maršruti. 
Peintbols. Peldošā pirts.  Ludza, +371 26107725, www.atputaludza.lv 
 •C2

121. "Akmeņi".  Pļavu golfs, peintbols, sporta laukumi, makšķerēšana, 
izjādes, vizināšanās pajūgā vai kamanās.  Zvirgzdenes pagasts, 
+371 26454793, www.akmeni.lv •C2

122. Eversmuižas kultūrvēstures taka.  Ilžas (Ludzas) upīte, 
Felicianovas muiža, vecais parks, muzejs, Eversmuižas katoļu baznīca, 
dzirnavas, zirgu izjādes.  Cibla, Ciblas novads, +371 65729046, 
+371 29230204, www.ciblasnovads.lv •C2

123. Peintbols Ciblā.  No automašīnu riepām izveidots peintbola 
laukums tīruma vidū, mežā. Inventārs.  Ciblas pagasts, Ciblas novads, 
+371 26162066, www.aldons.anazana.com •C2

124. Līdumnieku kara ekspozīcija.  II Pasaules kara relikvijas, sadzīves 
priekšmeti, līdzās - kalēju un aušanas darbnīca, iespējas līdzdarboties 
pašiem.  Līdumnieku pagasts, Ciblas novads, +371 28625187, 
+371 28317569, www.ciblasnovads.lv •C2 

125. Latgales tradicionālā lauku sēta, baložu audzētava.  
Vairāk nekā 30 dekoratīvo baložu šķirnes, tradicionālie Latgaliešu 
ēdieni.  Līdumnieku pagasts, Ciblas novads, +371 26431062, 
www.ciblasnovads.lv •C2

126. Sarkaņu Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas 
katoļu baznīca (1860).  Viena no vecākajām svētvietām Latgalē. 
Slavena ar Jaunavas Marijas Brīnumdarītājas svētbildi, kurai piemīt 
dziedinošs spēks. Svētceļojumu vieta.  Sarkaņi, Lendžu pagasts, 
Rēzeknes novads, www.rezeknesnovads.lv •C2

127. Vogulu keramikas darbnīca.  Keramikas izstrādājumi, darbnīcas 
apskate.  Ceplīši, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, +371 29926376, 
www.voguls.lv  •C2

128. "Lapegles".  Bites, biškopības produkti, saimniecība, apskate, 
nektāraugi.  Lapegles, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, 
+371 26520908, www.rezeknesnovads.lv  •C2

129. ''Meirānu krasts''.  Suņu audzētava, Aļaskas malamuti, ekskursija, 
fotografēšanās ar suņiem, kanoe laivas, ziemā vizināšanās suņu pajūgā.  
Čamane, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, +371 28265866, 
www.meiranukrasts.jimdo.com  •C2

130. "Apkalnmājas"   Ādas izstrādājumi, zirglietas, suvenīri, 
līdzdarbošanās.  Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, 
+371 26597635, www.apkalnmajas.lv  •B2

131. Audēja Janīna Zeļenova.  Aušanas darbnīca, lina šķiedras, 
līdzdarbošanās, suvenīri.  Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, 
+371 29436903, www.rezeknesnovads.lv •B2

132. Viktora Pankova darbnīca "Purmaļi".  Keramikas izstrādājumi, 
darbnīcas apskate.  Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, 
+371 26286808, www.rezeknesnovads.lv  •B2

133. Latgales kultūrvēstures muzejs.  Latgales keramikas, 
etnogrāfisko priekšmetu kolekcija. Patstāvīgās un mainīgās 
ekspozīcijas. Izglītojošas programmas.  Atbrīvošanas aleja 102, 
Rēzekne, +371 64622464, www.rezekne.lv •B2

134. Rēzeknes pilsdrupas (9.-13. gs.) un radošais centrs "Zeimuļs".  
Livonijas ordeņa pilsdrupas, pilsētas panorāma, ekskursijas, moderna 
arhitektūra ar slīpajiem torņiem, zaļajiem jumtiem.  Krasta 31, Rēzekne, 
+371 26332249, www.rezekne.lv •B2

135. Latgales vēstniecība GORS.  2 izcilas akustiskās koncertzāles, 
daudzveidīgi pasākumi, 3D kinoteātris, restorāns.  Pils 4, Rēzekne, 
+371 22020206, www.latgalesgors.lv •B2

136. Mākslas nams.  Latgales koka arhitektūra, ekspozīcija 
"Latgales glezniecība".  18. novembra 26, Rēzekne, +371 29637905, 
www.rezekne.lv•B2

137. Rēzeknes Sv. Nikolaja vecticībnieku lūgšanu nams (1895) 
un muzejs.  Baltijā smagākais zvans (vairāk nekā 4 t), muzejā 
vecticībnieku sadzīves priekšmeti un dzīvesveids.  Rēzekne, Siņicina 4, 
+371 26386853, www.rezekne.lv •B2

138. Rēzeknes Vissvētākās Jēzus Sirds Romas Katoļu katedrāle 
(1902).  Kokā griezti altāri, Sv. Meinarda, Sv. Alberta attēlojumi vitrāžās.  
Rēzekne, Latgales 88b, +371 64624522, www.rezekne.lv •B2 

139.  Zaļā sinagoga.  Muzejs, digitālā ekspozīcija, ekskursijas.  Rēzekne, 
Krāslavas 5, +371 26615683, www.rezekne.lv •B2

140. Piemineklis "Vienoti Latvijai".  Latgales atbrīvošanas piemineklis 
(1939), tautā dēvēts par "Latgales Māru" (tēlnieks Kārlis Jansons).  
Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne. www.rezekne.lv •B2

141. Rēzeknes Olimpiskā centra āra peldbaseins.  25 m, 6 celiņi, 
džakuzi, bērnu baseins ar slidkalniņu, sauļošanās terase.  Rēzekne, 
Stacijas 30b, +371 26666464, www.rezekne.lv •B2

142. Tūrisma attīstības centrs.  Amatu prasmju demonstrēšanas 
telpa, keramika, ceplis, apdedzināšana, suvenīri.  Krasta 31, Rēzekne, 
+371 26332249, +371 64622222, www.rezekne.lv •B2

143. Veikborda parks "GoWake".  200 m trase, ekipējuma noma, 
SUP dēļi.  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 47b, +371 29554994, 
www.rezekne.lv •B2

144. Kartingi.  Gokartu trase.  Jupatovkas 9d, Rēzekne, +371 23002053, 
www.rezekne.lv  •B2

145. Keramiķis Andris Ušpelis.  Virpošanas demonstrēšana, Latgales 
keramikas vēsture, stāstījums, suvenīri.  Pocelujevka, Griškānu pagasts, 
Rēzeknes novads, +371 29463032, www.rezeknesnovads.lv  •B2

146. Zirgu sēta "Untumi"   Izjādes, vizināšanās pajūgā, stārķu 
vērošana, reitterapija, vingrošana uz zirga, jāšanas sporta nodarbības 
sertificēta instruktora vadībā.  Spundžāni, Ozolmuižas pagasts, 
Rēzeknes nov. +371 26227297, +371 26337449, www.untumi.lv  •B2

147. Franča Trasuna muzejs "Kolnasāta".  Veltījums sabiedriskā 
darbinieka F. Trasuna dzimtai un laikabiedriem, Latgales zemnieku 
sētas kultūrvides iepazīšana.  Sakstagals, Sakstagala pagasta, 
Rēzeknes novads, +371 26248270, www.rezeknesnovads.lv •B2

148. "Rozīte".  Mini zoodārzs, eksotisko putnu, pundurdzīvnieku 
privātkolekcija, interesanti vides elementi, kara muzejs, piknika vieta, 
bērnu spēļu laukums.  Skredeļi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, 
+371 26417666, www.rezeknesnovads.lv  •B2

149. "Pērtnieki".  Stāstījums par dolomīta izstrādes procesu, ekskursija, 
pludmales volejbola laukumi, peldvieta, makšķerēšana, atpūtas vietas, 
zivju un maizes degustācija, kafejnīca.  Pērtnieki, Sakstagala pagasts, 
Rēzeknes novads, +371 26106333, www.pertnieki.lv •B2

150. Viļānu katoļu baznīca un klosteris (1753 - 1772).  Bernardiešu 
ordenis, baroks, unikāli griestu gleznojumi, ērģeles, sveču kapela, 
svētceļojumu vieta.  Kultūras laukums 6a, Viļāni, +371 25437373, 
www.mariani.lv  •B2

151. Senlaiku mūzikas instrumentu privātkolekcija / Šmakoukas 
muzejs    Pozitīva enerģija, muzicēšana, tautas mūzikas 
aranžējumi, šmakoukas gatavošanas tradīcijas, degustācija.  Meža 2a, 
Gaigalava, Rēzeknes novads, +371 28728790, www.baltharmonia.lv 
 •B2

152. Lubāna mitrājs.  Lubāns - lielākais Latvijas ezers, kurā ietek 9 
upes, iztek Aiviekste. Ezera apkārtnē plašs mitrājs, purvi, mitrās pļavas, 
meži, mazas upītes, kanāli, dīķi. Mājvieta vairāk nekā 240 putnu sugām, 
kukaiņiem, lielākiem dzīvniekiem un bagātīgai augu valstij.  Nagļi, 
Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, www.rezeknesnovads.lv•B2

153. Ūdenstūrisma attīstības centrs "Bāka".  Lubāna ezers, 
naktsmītnes, pludmale, kemperu vietas, volejbola laukums, inventāra 
noma, atpūtas soliņi.  Kvāpāni, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, 
+371 26663358, baka.rezeknesnovads.lv •B2

154. Zvejnieku sēta "Zvejnieki"    Teirumnieku purva taka, 
putnu vērošana, kūpinātas zivis, naktsmītnes.  Īdeņa, Nagļu pagasts, 
Rēzeknes novads, +371 28301143, ww.zvejnieki.lv  •B2

155. Alus darītājs Dainis Rakstiņš    Īsta Latgales alus 
brūvēšanas tradīciju iepazīšana, degustācija.  Stacijas 4, Bērzpils, Balvu 
novads, +371 26452844, www.turisms.balvi.lv  •B2

156. Keramiķu Jolantas un Valda Dundenieku darbnīca.  
Līdzdarbošanās māla trauka radīšanā.  Saksmale, Bērzpils pagasts, 
Balvu novads, +371 29173889, www.turisms.balvi.lv  •B2

157. Senlietu brīvdabas privātkolekcija "Saipetnieki".  Senu 
darbarīku, braucamrīku, saimniecības inventāra un tehnikas 
brīvdabas izstāde.  "Saipetnieki", Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, 
+371 26519360, www.rugaji.lv •B1

158. Briežu dārzs "Mežsētas".  Staltbriežu apskate, barošana, Safari 
izbraucieni, peintbols.  Rugāju pagasts, Rugāju novads, +371 29104212, 
www.rugaji.lv  •B1

34. Daugavpils cietoksnis.  Unikāla fortifikācijas būve (19. gs.), 
nocietinājumi, vaļņi, seni lielgabali, atjaunotie Nikolaja vārti un 
tilts, Marka Rotko mākslas centrs, vēsturisko tērpu ekspozīcija, 
Sikspārņu centrs, vides objekti, ekskursijas.  Nikolaja 5, Daugavpils, 
+371 65422818, +371 26444810, +371 65424043, +371 28686331, 
www.visitdaugavpils.lv •A4

35. Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs.  Abstraktā 
ekspresionisma pamatlicēja M. Rotko oriģināldarbi, reprodukcijas, 
digitālās ekspozīcijas, Pētera Martinsona keramika, laikmetīgās 
mākslas izstādes, naktsmītnes.  Mihaila 3, Daugavpils, +371 65430253, 
+371 28257603, www.rotkocentrs.lv •A4

36. Daugavpils skrošu rūpnīca.  Vecākā munīcijas ražošanas rūpnīca 
Ziemeļeiropā, Eiropā vienīgais strādājošais svina liešanas tornis, 
šautuve, ekskursijas.  Varšavas 28, Daugavpils, +371 27766655, 
www.dsr.lv •A4

37. Zinātkāres centrs "Zinoo Daugavpils".  Zinātne bērniem taustāmā 
un uzskatāmā veidā, neparasti eksperimenti, aizraujošas un izglītojošas 
nodarbības.  Vienības 30, Daugavpils, +371 29411895, www.zinoo.lv 
•A4

38. Šmakovkas muzejs.  Pasaulē lielākais un modernākais Latgales 
tradicionālā stiprā alkoholiskā dzēriena muzejs, degustācijas, 
meistarklase, suvenīri.  Daugavpils, Rīgas 22a, +371 65422818, 
+371 26444810, info@smakovka.lv, www.smakovka.lv •A4

39. Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs.  Novada 
vēsture, izstādes, ekskursijas.  Rīgas 8, Daugavpils, +371 65424155, 
www.dnmm.lv •A4

40. Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs.  Valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības piemineklis (19.gs.). Vienotā ansamblī veidota 
klasicisma un eklektisma stila apbūve.  Daugavpils, +371 65422818, 
+371 26444810, www.visitdaugavpils.lv•A4

41. Daugavpils māla mākslas centrs.  Keramikas, podniecības 
tradīcijas, amatnieku darbnīcas, iepriekš piesakoties piedalīšanās 
meistarklasēs un ekskursijās, izstādes, suvenīri.  18. novembra 8, 
Daugavpils, +371 65425302, +371 29241488 •A4

42. Baznīcu kalns.  Četru tradicionālo konfesiju: pareizticīgo, luterāņu, 
katoļu, vecticībnieku dievnami viens otram līdzās. Skatu laukums 
luterāņu dievnama tornī.  18.novembra 66, Daugavpils, +371 65422818, 
+371 26444810, www.visitdaugavpils.lv •A4

43. Sinagoga un muzejs "Ebreji Daugavpilī un Latgalē".  
Latgalē vienīgā sinagoga (1850), kas darbojas. Kulta priekšmeti, 
Tora, sadzīves un reliģiskās tradīcijas, holokausts, ebreju ģimeņu 
dzīvesstāsti, ekskursijas.  Cietokšņa 38, Daugavpils, +371 29548760, 
www.jewishlatgale.lv  •A4

44. Latgales ZOO.  Mākslīgo džungļu ekspozīcija, eksotiskie un 
Latvijas ainavu, pētnieciskais darbs, ekskursijas, tematiskās stundas.  
Vienības 27, Daugavpils, +371 65426789, latgaleszoo.biology.lv •A4

45. Stropu ezers.  Zilā karoga peldvietas, licencētā makšķerēšana, 
peldošā pirts, laivu maršruts. Stropu mežs un estrāde, aktīvās atpūtas 
un sporta trase, piedzīvojumu parks "Tarzāns" ar 6 šķēršļu trasēm.  
Daugavpils, +371 65422818, +371 2644481, www.visitdaugavpils.lv, 
www.tarzans.lv •A4

46.  "Beibuks".  Ūdens maršruti pa Daugavas lokiem, koka plosti, 
kanoe laivas, pasākumi un sporta spēles, plosts "Sola" un liellaiva 
"Dina" Daugavpilī, peldošā pirts Stropu ezerā.  Naujenes pagasts, 
Daugavpils novads, +371 29493121, www.plostilatgale.lv •B4

47. Daugavpils Olimpiskais centrs.  Peldbaseini, sauna, tvaika 
pirts, trenažieru zāle, snūkers, speleokamera.  Stadiona 1, Daugavpils, 
+371 65475140, www.daugavpilsoc.lv •A4

48. "Mučas".  Ūdens tūrisma maršruti. Smailīšu, kanoe un gumijas laivu 
noma.  Īsā 1, Daugavpils, +371 28344394, www.laivunoma.com •A4

49. Velo noma Daugavpilī.  Pieteikšanās viesnīcas "Park Hotel 
Latgola" recepcijā.  Ģimnāzijas 46, Daugavpils, +371 65404900, 
www.hotellatgola.lv •A4

50. Atpūtas komplekss "Sanmari".  Baseins, turku, tvaika pirts, 
sauna, trenažieru zāle.  Stacijas 46, Daugavpils, www.visitdaugavpils.lv, 
+371 27072727 •A4

51. Veikparks "Wake It".  SUP dēļi un inventārs, akvaskipers, 
zorby bumba.  Ruģeļu ūdenskrātuve, Daugavpils +371 26399916, 
+371 29662869 •A4

52. Militārās tehnikas muzejs / Sventes muiža.  Smagais tanks 
IS-2 - "Josifs Staļins", vidējais tanks T-34, bruņu desantizlūkmašīna 
BRDM-2, BRDM-1, "Villis" - Jeep Willys, GAZ – 67, naktsmītnes.  Alejas 
7, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads, +371 65427822, 
www.sventehotel.lv •A4

53. Sporta klubs "Ultra".  Vizināšana ar speciālo tandēma paraplānu, 
moto-deltaplānu.  Grīvas lidlauks, Kalkūnes pagasts, Daugavpils 
novads, +371 29 637 858, www.flight.lv •A4

54. Izpletņlēkšanas klubs "D.I.S.K".  Lēciens – atrakcija ar apaļo 
izpletni, lēcieni tandēmsistēmā, vizināšana ar AN – 2, JAK 18t lidmašīnu.  
Grīvas lidlauks, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, +371 29265931 
+371 29874294, www.dropzone.lv. •A4

55. Raiņa māja Berķenelē.  Berķeneles pusmuižas un dārza 
apskate, Raiņa dzīves gājums, ekspozīcija "Bērnistaba", mākslas 
izstādes, tematiskās ekskursijas, radošās darbnīcas, naktsmītnes.  
Birķineļi, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, +371 65474368, 
+371 29272200, www.rainamaja.lv •A4

56. Latvijas tālākā dienvidu punkta zīme "Saules puķe".  Viena 
no četrām skulptūru grupas "Latvija saules zīmē" piemiņas zīmēm.  
Demenes pagasts, Daugavpils novads, www.visitdaugavpils.lv •B4

57. Silene Resort &SPA.  Virvju trase "Lūšu taka", peinbols, lidojums 
pāri ezeram, katamarāni, velokarti, naktsmītnes.  Silene, Skrudalienas 
pagasts, Daugavpils novads, +371 22013509, www.silene.lv •B4

58. Červonkas muižas pils (1870) un parks.  Grezna ēkas dekoratīvā 
apdare, autentiska 19. gs. logu vitrāža, brīva plānojuma parks, 
svešzemju koku sugas.  Červonka, Vecsalienas pagasts, Daugavpils 
novads, +371 65475870, www.visitdaugavpils.lv •B4

59. Dabas parks "Daugavas loki".  Gleznainas dabas ainavas, 
Dinaburgas pilsdrupas (13. gs.), pils makets, Slutišķu vecticībnieku 
sādža, Vasargelišķu, Lazdukalnu un Priedaines skatu tornis, Krāslava, 
gravas un kraujas, dabas takas, ekskursijas.  Naujenes, Tabores, 
Vecsalienas, Salienas, Ūdrīšu, Kaplavas pagasts, Daugavpils nov. un 
Krāslavas novads, +371 65422818, +371 26444810, +371 29376090, 
www.visitdaugavpils.lv, www.visitkraslava.com •B4

60. Naujenes novadpētniecības muzejs.  Tēlnieces Valentīnas 
Zeiles mākslas galerija, Augšdaugavas lielā musturdeķa veidošana, 
etnogrāfiskās ekspozīcijas, Dabas informācijas centrs, radošās 
darbnīcas.  Skolas 1, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 
+371 65471321, +371 26532508, www.naujenesmuzejs.lv •B4

61. Atpūtas parks "Stalkers".  Labiekārtots parks Daugavas 
lokos, daudzveidīgi vides elementi, bērnu laukumi, āra grili, galdi, 
terases, lapenītes.  "Nitiši-13", Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 
+371 25900041, +371 29289080, www.stalkers.lv •B4

62. Slutišķu vecticībnieku lauku sēta.  Latgales vecticībnieku 
kultūras mantojums, ekspozīcija "Vecticībnieku dzīvojamā māja" 
un "Zirgvilkmes darbarīki Daugavpils novadā", ekskursijas.  
Slutišķi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, +371 65471321, 
+371 26532508, www.naujenesmuzejs.lv •B4

63. Zirgu sēta "Klajumi"    Izjādes un pārgājieni ar 13 zirgiem 
dabas parkā "Daugavas loki". Reitterapija, vingrošana uz zirga. Melnā 

Tūrisma objekti

Tūrisma karte 
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Baznīcas 42, Ludza,
+371 29467925, +371 26337449, ligakondrate@inbox.lv 
www.visitlatgale.com, www.latgale.travel

Latgales reģiona tūrisma asociācija "Ezerzeme" 
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Reģionālie ceļi Melnais segums Nacionālais parks, 
rezervāts

Pārējie ceļi Grants segums Nacionālo parku, 
rezervātu robežas

Dzelzceļš Zemesceļš Valsts robeža

Aglonas novada tūrisma informācijas konsultante.  Daugavpils 1, Aglona, 
+371 65322100, +371 29118597, turisms@aglona.lv, www.aglona.travel •B3

Balvu novada tūrisma informācijas centrs.  Brīvības 46, Balvi, +371 64522597, 
+371 29272948, turisms@balvi.lv, www.turisms.balvi.lv •B1

Ciblas novada tūrisma organizators.  "Zvārguļi", Līdumnieki, Līdumnieku pagasts, 
+371 28317569, eriks.pavlovs@inbox.lv, www.ciblasnovads.lv •C2

Dagdas novada tūrisma informācijas centrs.  Skolas 6, Dagda, +371 65681420, 
+371 26244209, dagdas.fenikss@inbox.lv, tic@dagda.lv, www.visitdagda.com •C3

Daugavpils tūrisma informācijas centrs.  Rīgas 22a, Daugavpils, +371 65422818, 
+371 26444810, turisms@daugavpils.lv, taka@dnd.lv, www.visitdaugavpils.lv •A4

Kārsavas novada tūrisma informācijas punkts.  Vienības 53, Kārsava, +371 29327265, 
turisms@karsava.lv, visit.karsava.lv •C2

Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs.  Pils 2, Krāslava, +371 65622201, 
+371 29376090, tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com •B4

Līvānu novada tūrisma informācijas centrs.  Domes 1b, Līvāni, +371 653 81856, 
+371 29157669, аsterija.vucena@livani.lv, www.livani.lv •A3

Ludzas novada tūrisma informācijas centrs.  Baznīcas 42, Ludza, +371 65707203, 
+371 29467925, tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv, www.visitludza.lv •C2

Preiļu novada tūrisma informācijas centrs.  Kārsavas 4, Preiļi, +371 65322041, 
+371 29116431, tic@preili.lv, www.visitpreili.lv •B3

Rēzeknes Tūrisma attīstības centrs.  Krasta 31, Rēzekne, +371 64622222, 
+371 26332249, tic@rezekne.lv, www.rezekne.lv, www.latgale.travel •B2

Rēzeknes novada tūrisma informācijas centrs.  Pils 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, 
+371 26337449, +371 28686863, tic@rezeknesnovads.lv, www.rezeknesnovads.lv •B3

Riebiņu novada tūrisma speciāliste.  Saules 8, Riebiņi, Riebiņu novads, +371 65392649, 
+371 26423266, sanita.kabakova@riebini.lv, www.visitpreili.lv •B3

Vārkavas novadpētniecības muzejs/Tūrisma informācijas centrs.  Kovaļevsku 6, 
Vārkava, Vārkavas novads, +371 27059046, +371 28715317, elvira.abolina@varkava.lv, 
www.varkava.lv •A3

Viļakas novada tūrisma speciālists.  Klostera 1, Viļaka, +371 28686600, turisms@vilaka.lv, 
www.vilaka.lv •C1

Zilupes novada tūrisma organizatore.  Raiņa 13, Zilupe, +371 28656530, +371 65707311, 
ilgaivanova@inbox.lv, www.zilupe.lv •C3

Tūrisma informācijas centrs Aizraujošā Latgale Starptautiskais robežpārejas punkts

1 Tūrisma objekts Saviļņojošā Latgale Galvenais ceļš

1 Naktsmītnes un ēdināšana Ceļš ar atdalītām kustības joslām

EDEN apbalvojumu kā izcilākais Eiropas tūrisma galamēķis 
saņēmusi Rēzekne un Latgales kulinārā mantojuma centrs.

73  91  92  98  127  
132

 
133

 
142

 
145

Vairāk informācijas: ec.europa.eu/eden

Attālumi starp pilsētām (km)

 Aizraujošā Latgale

Līvāni - Jersika - Nīcgale - Višķi - Aglona - Bērzgale - Preiļi - Rāznas ezers - Rēzekne - 
Malnava - Kārsava - Baltinava - Viļaka - Balvi - Lazdukalns - Īdeņa

1  3  4  32  18  19  24  6  7  85  133  142  177  176  
143  171  166  161  157  154  

Maršruts atklāj Latgales novada aizraujošo burvību, sniedzot iespēju ielūkoties Līvānu 
stikla šķautnainajos daudzkrāsu spoguļos un Latvijā garākās jostas dzīparos, apciemot 
Latvijā lielāko laukakmeni - Nīcgales lielo akmeni, iegriezties katolicisma centrā - 
Aglonā. Piedāvā pavadīt laiku Latgales sirdī - Rēzeknē, satikt keramiķus - Latgales māla 
pavēlniekus, atvērt jaunus dabas un kultūrvēstures apcirkņus, izjust Ziemeļlatgales 
mazpilsētu Balvu un Viļakas šarmu, veldzēties pie Latgales jūras - Rāznas. 

 Saviļņojošā Latgale

Kaunata - Ņukši - Ludza - Cibla - Pasiene - Vecslabada - Andrupene - Dagda - Krāslava - 
Kaplava - Slutišķi - Vasargelišķi - Naujene

98  101  113  114  115  118  124  106  102  89  86  68  
63  62  59  60  
Maršruts, kas saviļņo un pārsteidz, atklājot izcilus dabas un kultūrvēstures pieminekļus, 
lūkojoties uz plašajām ārēm no Latvijā augstākā skatu torņa Lielajā Liepu kalnā, 
izstaigājot Latvijā senākās pilsētas - Ludzas ieliņas, apbrīnojot Latgales sakrālā baroka 
pērli - Pasienes katoļu baznīcu, ieskatoties ikdienas rāmajā ritējumā Eiropas Savienības 
pierobežā, nogaršojot Latgales kulinārā mantojuma ēdienus, viesojoties gurķu audzētāju 
galvaspilsētā - Krāslavā, izzinot Daugavas loku burvību. 

1. "Saulpurenes".  Viesu māja.  
Turku pagasts, Līvānu novads, 
+371 29504247•A3

2. "Gamma".  Viesnīca.  Stacijas 
5a, Līvāni, +371 65381888, 
www.hotelgamma.lv •A3

3. "Krasti".  Atpūtas komplekss.  Stikāni, 
Rožupes pagasts, Līvānu novads, 
+371 28315677•A3

4. "Rudzupuķes".  Viesu māja, 
kafejnīca, maiznīca.  Rudzupuķes, Svente, 
Sventes pagasts, Daugavpils novads, 
+371 20003188, www.rudzupukes.lv •A4

5. "Homelike Hotel".  Viesnīca.  
Mihoelsa 66, Daugavpils, +371 65824000, 
www.homelikehotel.lv •A4

6. "Park Hotel Latgola".  Viesnīca.  
Ģimnāzijas 46, Daugavpils, 
+371 65404900, www.hotellatgola.lv •A4

7. "Good Stay Dinaburg SPA Hotel".  
Viesnīca.  Dobeles 39, Daugavpils, 
+371 65453010, www.hoteldinaburg.lv •A4

8. "Biplan Hotel".  Viesnīca.  
18.novembra 50, Daugavpils, 
www.biplan.lv •A4

9.  "Sanmari".  Viesnīca.  
Stacijas 46, Daugavpils, +371 27757873, 
www.visitdaugavpils.lv•A4

10. "Villa Ksenija".  Viesu māja.  
Varšavas 17, Daugavpils, +371 65434317, 
+371 20388008, www.villaks.lv•A4

11. "Leo".  Viesnīca.  Krāslavas 
58, Daugavpils, +371 65426565, 
www.hotelleo.lv •A4

12. "Saules rati".  Viesnīca.  Ģimnāzijas 
44, Daugavpils, +371 26125980, 
www.visitdaugavpils.lv •A4

13. "SL Nams".  Viesnīca.  Saules 
49, Daugavpils, +371 29562163, 
www.visitdaugavpils.lv •A4

14. Daugavpils medicīnas koledža.   
Dienesta viesnīca.  Miera 3/5, Daugavpils, 
+371 65431777, www.visitdaugavpils.lv •A4

15. "Baltais Krogs".  Motelis, kafejnīca.  
Skolas 1B, Naujene, Naujenes pagasts, 
Daugavpils novads, +371 29330114, 
+371 29182474 •B4

16. "Ozianna".  Kempings.  Diļeviči, 
Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 
+371 29182474, www.piedaugavas.lv •B4

17. "Arkādija".  Viesu māja.  
Kaplavas pagasts, Krāslavas novads, 
www.visitkraslava.com, +371 27006998 
•B4

18. "Aveņkrasti".  Viesu māja.  
Rīgas 37, Krāslava, +371 27718833, 
www.avenkrasti.lv •B4

19. "Pūce".  Viesu māja.  
Artilērijas 18, Krāslava, 
www.visitkraslava.com, +371 29221527 •B4

20. "Priedaine".  Viesu māja.  
Klusā 2, Krāslava, +371 26430798, 
www.visitkraslava.com •B4

21. "Lejasmalas".  Atpūtas komplekss.  
Aulejas pagasts, Krāslavas novads, 
+371 29139680, www.lejasmalas.viss.lv 
•B4

22. "Dīva dorzi".  Brīvdienu māja.  Kombuļu 
pagasts, Krāslavas novads, +371 29112684, 
www.visitkraslava.com •B4

23. "Sidari".  Brīvdienu māja.  
Aulejas pagasts, Krāslavas novads, 
+371 29108032, www.sidari.lv •B3

24.  "Sīveri".  Kempings.  Skaistas pagasts, 
Krāslavas novads, www.visitkraslava.com, 
+371 29278599 •B4

25. "Keiši".  Brīvdienu māja.  Alženova, 
Dagdas pagasts, Dagdas novads, 
+371 26140886, +371 26374308 •C3

26. "Obiteļa".  Atpūtas bāze.  Obiteļi, 
Andzeļu pagasts, Dagdas novads, 
+371 29152078 •C3

27. "Runčuki".  Brīvdienu māja.  Oloveca, 
Andrupenes pagasts, Dagdas novads, 
+371 28375881, +371 29364881 •B3

28. Mežinieku mājas"   Viesu māja.  
Gūteņi, Aglonas pagasts, Aglonas 
novads, +371 29234425, +371 25820461, 
www.meziniekumajas.viss.lv •B2

29. "Aglonas Cakuli".  Viesu māja.  
Ezera 4, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas 
novads, +371 29333422, +371 26348851, 
www.aglonasalpi.lv •B2

30. "Salmiņi".  Viesu māja.  Tartakas 1, 
Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, 
+371 29419522, +371 28669982 •B2

31. "Ceļmalas".  Viesu māja.  Aglonas 
iela 10, Aglona, Aglonas pagasts, 
Aglonas novads, +371 28836658, 
www.aglona.travel •B2

32. "Malvīne".  Viesu māja.  Malvīnes, 
Tartakas iela, Aglonas pagasts, Aglonas 
novads, +371 26487180, +371 26324038, 
www.malvines.viss.lv •B2

33. "Garden".  Motelis.  Catlakši 6, 
Višķu pagasts, Daugavpils novads, 
+371 29289080, www.visitdaugavpils.lv 
•B3

34. "Virogna".  Atpūtas bāze.  Špoģi, 
Višķu pagasts, Daugavpils novads, 
+371 29532933, www.virogna.lv •B3

35. "Bašķi".  Ūdensslēpošanas bāze.  
Rušonas pagasts, Riebiņu novads, 
+371 26489663, www.visitpreili.lv•B3

36. "Rušonas muiža".  Viesu māja.  
Rušonas pagasts, Riebiņu novads, 
+371 27533033, +371 22594220, 
www.rusonasmuiza.lv •B3

37. "Ēdene".  Viesu māja.  Rušonas 
pagasts, Riebiņu novads, +371 26465998, 
www.atputasbazes.lv/edene •B3

38. "Silmalas".  Atpūtas komplekss.  
Rušonas pagasts, Riebiņu novads, 
+371 29101378, www.silmalas.viss.lv •B3

39. "Ēdene".  Viesu māja.  Rušonas 
pagasts, Riebiņu novads, +371 26465998, 
www.atputasbazes.lv/edene •B3

40.  "Magones".  Viesu māja.  Ventspils 
1, Preiļi, +371 29116431, +371 25515231, 
www.hotelmagones.lv •B3

41. "Pie Pliča".  Viesu māja.  
+371 29121689, www.pieplica.viss.lv •B3

42. "Trīs vītolu staļļi".  Viesu 
māja.  Skolas 11, Riebiņu pagasts, 
Riebiņu novads, +371 29112796, 

+371 26339388, +371 65356807, 
www.visitpreili.lv •B3

43. "Cielavas ligzda".  Brīvdienu māja.  
Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads, 
+371 29167087, +371 26672464, 
www.cielavasligzda.lv •B2

44. "Baldas ūdensdzirnavas".  Viesu māja.  
Balda, Pušas pagasts, Rēzeknes novads, 
+371 29149131, udensdzirnavas@inbox.lv, 
www.rezeknesnovads.lv •B3

45. "Vītoli".  Brīvdienu māja.  Astici, 
Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, 
+371 26446708, www.hotelvitoli.lv •C3

46. "Ezerkrasti".  Atpūtas komplekss.  
Dukstigals, Čornajas pagasts, Rēzeknes 
novads, +371 26450437, +371 26411207, 
www.raznasezerkrasti.lv •B3

47. "Rāznas līcis" .  Atpūtas 
komplekss.  Dukstigals, Čornajas pagasts, 
Rēzeknes novads, +371 29176687, 
www.raznaslicis.lv •B3

48. "Rūmes".  Brīvdienu māja.  Vipinga, 
Rēzekne, +371 26649360, +371 27057596, 
www.hotelrumes.lv •B2

49. "Zaļā sala"   Viesu māja.  
Litavniki, Griškānu pagasts, Rēzeknes 
novads, +371 29373015, +371 29125600, 
www.hotelzalasala.lv •B2

50. "Kolonna Hotel Rēzekne".  Viesnīca.  
Brīvības 2, Rēzekne, +371 64607820, 
www.hotelkolonna.com •B2 

51. "Latgale".  Viesnīca.  Atbrīvošanas 
aleja 98, Rēzekne, +371 64622180, 
www.hotellatgale.lv •B2

52. "Restart".  Viesnīca.  Rēzekne, Stacijas 
30b, +371 26666464, www.restarthotel.lv 
•B2

53. "Azarkrosti".  Brīvdienu māja.  
Plikpurmaļi, Vērēmu pagasts, 
Rēzeknes novads, +371 29430536, 
www.azarkrosti.viss.lv •B2

54. "Golden Fox".  Motelis.  Zeļčeva, 
Cirmas pagasts, Ludzas novads, 
+371 29542263 •C2

55. "Ezera sonāte".  Brīvdienu māja.  
Ezerkrasta 4, Bērzgale, Rēzeknes 
novads, +371 64644648, +371 29472876, 
www.hotelezerasonate.lv •C2

56. "Cirmas ezerkrasts".  Atpūtas 
komplekss.  Zvirgzdenes pagasts, 
Ciblas novads, +371 28332523, 
www.cirmasezerkrasts.lv •C2

57. "Dzerkaļi".  Atpūtas komplekss.  
Dzerkaļi, Cirmas pagasts, Ludzas novads, 
+371 26182240, www.dzerkali.lv •C2

58. "Zilgme".  Brīvdienu māja.  Tutāni, 
Cirmas pagasts, Ludzas novads, 
+371 29146175, www.zilgme.com •C2

59. "Senpilsāta".  Brīvdienu istabas.  
Tālavijas 28, Ludza, +371 29467925, 
ligakondrate@inbox.lv •C2

60. "Ludza".  Viesnīca.  1. Maija 1, Ludza, 
+371 29104055, www.hotelludza.lv •C2

61. "Lucia"   Viesnīca.  K. Barona 20, 
Ludza, +371 26253535, www.lucia.lv •C2

62. "Vīksnas".  Viesu māja.  Martiši, 
Isnaudas pagasts, Ludzas novads, 
+371 29466588 •C2

63. "Aizupmājas".  Lauku māja.  
Aizupmājas, Ņukšu pagasts, Ludzas 
novads, +371 26525785 •C2

64. "Meldri".  Viesu māja.  Nirza, Nirzas 
pagasts, Ludzas novads, +371 29485444, 
www.meldri.viss.lv •C3

65. "Ezerzemes".  Brīvdienu māja.  
Raipole, Nirzas pagasts, Ludzas novads, 
+371 29488376, www.ezerzemes.lv •C3

66. "Zirga smaids".  Atpūtas komplekss.  
Raipole, Nirzas pagasts, Ludzas novads, 
+371 29474802, +371 29492552, 
www.zirgasmaids.com •C3

67. "Aka".  Motelis.  Šnitki, Malnavas 
pagasts, Kārsavas novads, 
+371 28644808, visit.karsava.lv •C2

68. "Noras"   Brīvdienu 
māja.  Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, 
Balvu novads, +371 26519272, 
www.facebook.com/Noras.atputa •B2

69. "Eglaine".  Viesu māja.  Drikaši, 
Malnavas pagasts, Kārsavas novads, 
+371 26333749, www.visit.karsava.lv •C2

70. "Rītupes stārķi".  Viesu māja.  Orinski, 
Salnavas pagasts, Kārsavas novads, 
+371 26378000, www.robeza.lv •C2

71. "Dīķmalas".  Viesu māja.  
Baltinavas pagasts, Baltinavas novads, 
+371 29471150, +371 29421087 •C1

72. "Krustceles".  Viesu māja.  
Baltinavas pagasts, Baltinavas novads, 
+371 26444920•C1

73. "Rūķīši".  Brīvdienu māja.  Rugāju 
pagasts, Rugāju novads, +371 29197821, 
www.rugaji.lv •B1

74. "Līgokrasts".  Brīvdienu māja.  
Krasnogorka, Kubulu pagasts, Balvu 
novads, +371 26568881 •B1

75. "DvīņuMājas".  Brīvdienu māja.  
Elkšņeva, Bērzkalnes pagasts, 
Balvu novads, +371 29106646, 
www.facebook.com/dvinumajas •B1 
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159. "Baķi".  Saimniecība ainaviskā un iekoptā vietā, 100 Latvijas 
tumšgalves šķirnes aitas, kazas, truši. Pēc pasūtījuma plovs ar 
aitas gaļu.  "Baķi", Rugāju pagasts, Rugāju novads, +371 22315544, 
www.rugaji.lv •B1

160. Balvu Novada muzejs.  Ziemeļlatgales tradīcijas, kultūrvide, 
etnogrāfija, interesantas kolekcijas, digitālā ekspozīcija, Balvu pilsētas 
vēsture.  Brīvības 46, Balvi, +371 64521430, www.muzejs.balvi.lv •B1

161.  Balvu muižas apbūve, parks un Lāča dārzs.  Kungu māja ezera 
krastā. Lāča dārzs - kādreizējais muižas augļu dārzs. Parkā - pasaulē 
lielākais vēja stabuļu ansamblis - vides objekts "Gaiss".  Brīvības 46, 47, 
52, Balvi, +371 29272948, www.turisms.balvi.lv •B1

162. Seno amatu darbnīca.  Iepazīšanās ar galdnieka amatu. 
Līdzdarbošanās.  Lāča dārzs, Brīvības 52, Balvi, +371 29376933, 
www.turisms.balvi.lv  •B1

163. "Paradīzes".  Plašākais aktīvās atpūtas piedāvājums visai ģimenei 
Ziemeļlatgalē – ūdens balonu pilsētiņa, SUP dēļu, katamarānu, 
kvadraciklu noma, zorby bumbas, loka šaušana, laukumi sporta 
spēlēm, naktsmītnes.  Brūklāji, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, 
+371 22009975, www.turisms.balvi.lv  •B1

164. Egļavas mežniecības muzejs.  Meža atjaunošanas, kopšanas, 
izstrādes darbarīki, mežsarga darba instrumenti, kukaiņu kolekcija.  
Egļava, Susāju pagasts, Viļakas novads, +371 29243878, www.vilaka.lv 
 •C1

165. Senlietu un motociklu kolekcija "Cīrulīši".  Retro motocikli, 
klētiņa, darbarīki, tematiskie pasākumi.  Tepenīca, Susāju pagasts, 
Viļakas novads, +371 26446147, www.vilaka.lv •C1

166. Annas Āzes meža muzejs.  Mežsargu darbarīki, dzīvnieku, 
putnu izbāzeņi, uzziedējis priedes stumbra žuburs, ko var ieraudzīt 
reizi 1000 gados.  Parka 14, Žīguri, Žīguru pagasts, Viļakas novads, 
+371 26567080, www.vilaka.lv  •C1

167. Viļakas novada muzejs.  Senie darba rīki un sadzīves priekšmeti, 
katoļu bīskapiem veltītā istaba, Viļakas un tās apkārtnes vēsture, 
Latvijas putnu olu kolekcija.  Balvu 13, Viļaka, +371 28386859, 
www.vilaka.lv •C1

168. Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca (1891).  
Ziemeļlatgales katoļu centrs. Grezns dievnams gotikas stilā, valsts 
nozīmes arhitektūras piemineklis, 22 reģistru ērģeles, 13 vitrāžas, grāfu 
Lippe-Lipsku Zabello kapenes.  Baznīcas 56, Viļaka, Viļakas novads, 
+371 28686600, www.vilaka.lv •C1

169. Dabas parks "Balkanu kalni" un "Stiglavas grava".  Dabas takas, 
skulptūras, ainavisks reljefs, brīvdabas pasākumi, slēpošana. Stiglavas 
gravā 3 - 4 m augsti smilšakmens atsegumi.  Logini, Šķilbēnu pagasts, 
Viļakas novads, +371 29132664, +371 64521243, www.vilaka.lv •C1

170. "Kotiņi".  Ekskursijas un stāstījums par saimniecības labības 
laukiem, rapšu eļļu, miltiem, modernām graudu apstrādes iekārtām, 
jaunāko lauksaimniecības tehniku.  Kotiņi, Šķilbēnu pagasts, Viļakas 
novads, +371 26422231, www.vilaka.lv  •C1

171. Aušanas darbnīca.  Iespēja apskatīt aužamos stāvus, 
Ziemeļlatgales (Abrenes) tautastērpa tapšanu, apgūt aušanas 
iemaņas.  Baltinavas pagasts, Baltinavas novads, +371 29134696, 
www.baltinava.lv •C1

172. Baltinavas Kunga Jēzus Kristus pasludināšanas Romas katoļu 
baznīca.  Seni sakrālās mākslas darbi: Jaunavas Marijas glezna (17. gs.), 
skulptūra "Ecco Homo" (18. gs.), 4 apustuļu tēli.  Liepu 8, Baltinava, 
Baltinavas novads, +371 26475613, +371 29341738, www.baltinava.lv 
•C1

173. "Ezerlīči".  Liliju, peoniju un dienziežu dārzi, kurā izvietoti 
visdažādākie akmeņi - katrs ar savu nostāstu.  Dievžeikari, Tilžas 
pagasts, Balvu novads, +371 26363508, www.turisms.balvi.lv  •B2

174. Numernes valnis.  Paugurains reljefs, 20 m augsts skatu tornis, 
500 m dabas taka, zvaigžņu vērošanas krēsli, vides objekts "Uguns", 
nakts sēņošanas festivāls.  Salnavas pagasts, Kārsavas novads, 
+371 29327265, www.visit.karsava.lv •B2

175. Muzikantu ciems.  Latgaliešu valodas bagātības kopā ar Salnavas 
amatierteātri, "Annasmuižas" tējas degustācija, Salnavas muižas parka 
vēsture, tautas mūzikas instrumentu izzināšana.  Salnavas pagasts, 
Kārsavas novads, +371 26095757, www.visit.karsava.lv  •C2

176. Kārsavas Sirdsskaidrās Eufrosīnijas pareizticīgo baznīca 
(1912).  Krāšņs koka dievnams senslāvu stilā, iesvētīts Polockas 
kņazienes vārdā. Senas ikonas.  Stacijas 36, Kārsava, +371 29327265, 
www.visit.karsava.lv  •C2

177. Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcas 
(1741 un 2003).  Vienīgā vieta Latvijā, kur līdzās atrodas 2 baznīcas. 
Vecajā – seni dekoratīvās mākslas pieminekļi. Jaunajā – Rīgas Mākslas 
un mediju tehnikuma audzēkņu veidots interjers romānikas stilā.  
Malnavas 6, Kārsava, +371 29243655, www.visit.karsava.lv  •C2

178. Maiznīca "Dzīles"   Saimnieces Ainas maize un tortes, ģimenēm 
un grupām kopīga pīrāgu, kūku, garšīgas picas cepšana, pusdienas 
muižnieku gaumē, ekskursija Malnavas muižas parkā.  Malnavas 
pagasts, Kārsavas novads, +371 26538016, www.dziles.lv  •C2

179. Malnavas muiža un parks.  Kunga māja (19. gs.) klasicisma 
stilā. Vēsturiskais parks, "Latgolys šmakovkys" dedzinātava, Hitlera 
bunkurs, ekskursijas.  Malnava, Kārsavas novads, +371 29327265, 
www.visit.karsava.lv •C2

180. "Latgolys šmakovkys" dedzinātava   Īpašnieka stāstījums par 
Malnavas muižas vēsturi, šmakovkas tapšanas procesa izzināšana, 
uz vietas ražotā dzēriena degustācija.  Malnavas pagasts, Kārsavas 
novads, +371 28321856, www.latgalessmakovka.lv  •C2

181. Jāņa Šicāna piemājas saimniecība.  Bišu namiņš un bišu 
zumēšanas meditācija, Amatu māja un Latgales senie amati. 
Meistarklases par bišu dzīvi, radošās darbnīcas, amatnieku darbu 
izstāde, suvenīri. Biškopības produktu degustācija un iegāde.  Mežvidu 
pagasts, Kārsavas novads, +371 26317693, www.visit.karsava.lv  
•C2

182. Jāņa Ļubkas darbnīca.  Metālkalšana, suvenīru izkalšana, 
etnogrāfiskais stils.  Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, 
+371 29111736, www.rezeknesnovads.lv  •B2

Naktsmītnes un ēdināšana
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 33 "Apkārt Lubāna ezeram" www.rezeknesnovads.lv

 34 "Rypoj vasals!" www.visit.karsava.lv, turisms.balvi.lv, www.vilaka.lv, 
www.baltinava.lv, www.rugaji.lv

 35 Dabas parkā "Daugavas loki" www.visitkraslava.lv

 36 "Pierobežas velomaršruts" www.visitludza.lv, www.visit.karsava.lv, 
www.visitdagda.lv, www.ciblasnovads.lv, www.zilupe.lv

 776 "Nūmernes aplis" www.visit.karsava.lv

 778 "Augšzemes ezeru loki" www.visitdaugavpils.lv

 779 "Luknas ezera loks" www.visitdaugavpils.lv

 780 "Vīksnas aplis" www.turisms.balvi.lv

 781 "Briežuciema aplis" www.turisms.balvi.lv

 782 "Sajust Aizgāršu" www.visit.karsava.lv

 783 "Apkārt Rāznas ezeram" www.rezeknesnovads.lv

 784 "Lūznava – Rāznas ezers" www.rezeknesnovads.lv
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