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Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas 
Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiālo atbalstu. Par 
šī dokumenta saturu pilnībā atbild projekta “Green Heritage” 
partneri un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un 
Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Jaunais un unikālais maršruts pirmo reizi ir savienojis lielākas un mazākas

Krievijas, Igaunijas un Latvijas 
pilsētas, izceļot katras valsts un reģiona identitāti, tradīcijas 

un bagātīgo kultūras piedāvājumu, īpaši uzsverot zaļo mantojumu –
 muižas un to brīnišķīgos parkus.

Zaļā kultūras mantojuma ceļš vilina iepazīt ne tikai muižas un to parkus, 
bet arī pilis, baznīcas un citas arhitektūras pērles. 

Ģimenes ar bērniem aicinātas līdzdarboties dažādās interaktīvās muzeju 
programmās un radošās darbnīcās, kā arī baudīt vietējo ražotāju kārumus. 

Romantikas tīkotājiem iespēja doties garās pastaigās 
pa brīnišķīgajiem muižu parkiem un baudīt nesteidzīgu atpūtu 

muižu un piļu apartamentos, bet vēstures entuziastiem – 
ieklausīties vietējo iedzīvotāju pārsteidzošajos stāstos.

Zaļā mantojuma kultūras maršruts

Projekts “Green Heritage” (Regeneration of Parks 
as an Integral Part of Historical Heritage ELRII-404) 
tiek īstenots Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas ietvaros ar mērķi iesaistīto 
projekta partneru teritorijas popularizēt kā bagātīga 
kultūras un vēsturiskā mantojuma tūrisma 
galamērķi.

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta ietvaros 2007–2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības 
pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās 
vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

VTA © 2014

Saturs/foto: Vidzemes Tūrisma asociācija, projekta partneri,
 Tūrisma informācijas centri

Dizains: Anda Nordena, SIA AUTOS
Izdevējs:  SIA Latgales druka

Projekta vadošais partneris:

Vidzemes Tūrisma asociācija 
(Latvija)

Pils laukums 1, Cēsis
+371 64122011, +371 20220072

info@vidzeme.com, 
www.vidzeme.com

Projekta partneri:

Ļeņingradas reģiona
valsts kultūras budžeta

iestāde “Muzeju aģentūra”
(Krievija)

Gulbenes novada dome 
(Latvija) 

Repinas pilsētas 
pašvaldība 
(Igaunija)

 Krievija–Igaunija–Latvija

Mēs nespējam dzīvot pagātnē, 
taču pagātne ik mirkli dzīvo mūsos.

Zaļais dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma maršruts 

 
ļaus izbaudīt īpašu pagātnes laika dimensiju, 

kas ceļotājos radīs pārsteigumu, 
mainīs viņu attieksmi pret lietām un vērtībām, 

transformēs domāšanas veidu, palīdzot labāk izprast 
to pasauli, kurā mēs dzīvojam šodien. 

Redzēt un iedvesmoties no majestātiskā Krievijas
 lauku skaistuma, kuru baudījuši cariene 

Marija Fjodorovna, gleznotājs Rērihs un komponists 
Rimskis-Korsakovs, un pēc tam pusdienot 

vēsturiskā traktierī pie Samsona Viriņa! 
Iepazīt Igaunijas vējainos lielezeru krastus un 

atpūsties setu zemes lauku sētās! 
Apbrīnot to, cik pārsteidzoši harmoniski cita citu 

papildina krievu klasicisma un vācu neogotikas stila 
muižas ar parkiem Ziemeļlatvijā, lai vēlāk izbaudītu 

mūsdienu kultūras dzīves aktualitātes 
Eiropas kultūras galvaspilsētā 2014 – Rīgā!



23. Vastselīnas bīskapa pilsdrupas un apmeklētāju centrs. Vastselīnas bīskapa pils vēsture aizsākās 14. gad
simtā. Līdz pat 17. gadsimta beigām tā bija svarīgs nocietinājums uz Krievijas un Eiropas robežas. Viduslaikos pils 
bija slavena ar kapelā esošo brīnumdarītāju – krustu, kurš arī mūsdienās ir svētceļotāju apmeklējuma galamērķis. 
Apmeklētāju centrs piedāvā iepazīt dažādus, ar pils vēsturi saistītus, eksponātus, vietējās vēstures izstādes un 
rokdarbu darbnīcas. Centrs rīko koncertus un izrādes senā kroga istabā, kā arī piedāvā iespēju viesiem, ģērbtiem 
viduslaiku apģērbā, piedalīties pils ļaužu svinīgajā maltītē.
Vana-Vastseliina ciems, Vastseliina pagasts, Võru apriņķis, +372 509 6301, +372 5330 5089, linnus@vastseliina.ee, 
www.vastseliina.ee/linnus, GPS 57.7289, 27.361223  

24. Nopri lauku sēta. Sētas pienotavā ir iespējams uzzināt kā rodas piens, un atklāt, kā tiek gatavots  biezpiena 
siers, jogurts, siers, biezpiens, sviests, lauku maize, kā arī degustēt dažādus piena izstrādājumus. Svētku un semināru 
norisei var pasūtīt ēdināšanu un svinību zāli. Vietējā ciema veikalā var nopirkt dažādus Nopri lauku sētas pienotavas 
izstrādājumus, suvenīrus un citas interesantas lietas.
Nopri talu, Kärinä ciems, Misso pagasts, Võru apriņķis, +372 517 2478,   +372 785 1050, info@nopri.ee, 
www.nopri.ee, GPS 57.64537, 27.188725  

  Ape,  Skolas iela 4, +371 64322273, +371 22037518, tic@ape.lv, www.apesnovads.lv

25. Zvārtavas pils celta 1881. gadā un ir viena no spilgtākajiem neogotikas stila arhitektūras pieminekļiem Latvijā. 
Zvārtavas pilī – Starptautiskajā Mākslas un izglītības centrā tiek organizēti mākslas simpoziji, izstādes, darbnīcas un 
citi pasākumi. Pilī iespējams nakšņot, bet pils parkā un ezera krastā katrs var baudīt mierpilnu atpūtu.
Zvārtava, Apes novads, +371 29454543, vvitalijs@gmail.com, www.zvartavaspils.lv, GPS 57.537268, 26.369062  

  “Pilskalni”, Gaujiena, +371 64381601, +371 28386923, gaujiena.info@ape.lv, www.apesnovads.lv

26. Senu lietu muzejs „Fazāni” ir privāts muzejs, kas atrodas bijušajā barona Vulfa Bormaņu muižas parkā. 
Mājas nosaukumu izskaidro fakts, ka barons audzējis fazānus. Muzeja krājumā – ap 50 tūkstošiem priekšmetu. Pats 
vecākais un retākais muzeja priekšmets ir 300 gadu veca manta – E. Glika ledusskapis. 
“Fazāni”, Trapene, Apes novads, +371 29498605, zigurds.fazani@inbox.lv, www.apesnovads.lv, 
GPS 57.448041, 26.599247

27. Ernsta Glika Bībeles muzejs. Muzejs piedāvā iepazīties ar “Bībeles ceļu” – no pašas pirmās, E. Glika Alūksnē 
tulkotās Bībeles, līdz mūsdienu izdevumiem. Ekspozīcijā – Bībeles 36 tautu valodās, dažādi sprediķu un dziesmu 
grāmatu izdevumi. 
Pils iela 25a, Alūksne, +371 64323164, +371 25627589, muzejs@aluksnesdraudze.lv, GPS 57.424484, 27.048741

28. Alūksnes Jaunā pils un parks. Pils celta neogotikas stilā no 1860. līdz 1864. gadam pēc barona Aleksandra fon 
Fītinghofa pasūtījuma un ir viens no ievērojamākajiem vēlās Tjūdoru neogotikas arhitektūras pieminekļiem Latvijā. 
Šobrīd pilī atrodas Alūksnes muzejs un interaktīvs Dabas muzejs “Vides labirints”. Pils teritoriju ieskauj plašs parks.
Pils iela 74, Alūksne, + 371 64381321, +371 29205295, muzejs@aluksne.lv, www.aluksnespils.lv,  
+371 28624196, http://naturemuseum.blogspot.com, GPS 57.422819, 27.054527

  Alūksne, Pils iela 25a, +371 64322804, +371 29130280, tic@aluksne.lv, www.aluksne.lv

29. Gulbenes–Alūksnes šaursliežu dzelzceļš (Bānītis). Dzelzceļa posms, 33 km garumā, ir vienīgais Baltijā, kur ir 
iespējams vizināties ar regulāri kursējošu šaursliežu vilcienu. Bānītis rīko atraktīvus šovus un pasākumus, kā arī piedāvā 
ekskursiju depo un vizināšanos ar rokas drezīnu. Īsteniem dzelzceļa atmosfēras mīļiem ir iespējams pārnakšņot viesu 
mājā “Depo” un salonvagonā, kā arī izmantot publiskās pirts pakalpojumus.
Viestura iela 16 G, Gulbene, +371 20228884, raitis@banitis.lv, www.banitis.lv, GPS 57.183317, 26.764583  

30. Stāmerienas Sv. Ņevas Aleksandra pareizticīgo baznīca. Majestātiskā baznīca atrodas Stāmerienas 
apkārtnē, ezera krastā. Viens no iemesliem baznīcas būvniecībai bijis tas, ka muižas īpašnieks Johans Eduards fon 
Volfs bija precējies ar krievieti Sofiju Potjomkinu. Mūsdienās baznīca atjaunota agrākajā spožumā un lepojas ar torņu 
krustos iestrādātiem kalnu kristāliem. Netālu no baznīcas apskatāma arī Stāmerienas pils.
Vecstāmeriena, Gulbenes novads, +371 28389893 (baznīca), +371 29468334 (pils), 
GPS 57.215667, 26.892483   

31. Litenes muiža un parks. Litenes muižas kompleksa izveide tika uzsākta 18. gs. otrajā pusē, bet galveno ēku 
celtniecība un parka iekārtošana veikta 19. gs. sākumā, kad par īpašniekiem kļuva baronu fon Volfu dzimta. Klasicisma 
stilā celto muižas pili ieskauj ainavu stila parks Pededzes upes krastā ar izteiksmīgu liepu aleju. Apkārtnē atrodas arī 
vairākas muižas ēkas – kādreizējās kalpu mājas, stallis u.c. Kopš 1925. gada pilī atrodas skola.
Litene, Gulbenes novads, +371 26395383, +371 29269823, GPS 57.190883, 27.029083

32. Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs. Vecgulbenes muižas oranžērija būvēta 19. gs, vēlāk – 20. gs. 
20. gados ēka pārbūvēta, pielāgojot to miertiesas vajadzībām. No 2001.  gada šajā ēkā darbojas Gulbenes novada 
vēstures un mākslas muzejs. Simetriskās ēkas centrā un galos saglabājušās oranžērijas torņveida izbūves, kuru fasādes 
rotā ciļņi. Bijušajā muižas magazīnas ēkā izvietots muzeja atklātais krājums „Klēts”.
Brīvības iela 10, Gulbene, +371 64473098, +371 26128984, muzejs@gulbene.lv, www.gulbenesmuzejs.lv, 
GPS 57.160988, 26.760721

33. Vecgulbenes muižas Sarkanā pils. Vecgulbenes muižas Sarkanā pils celta 19. gs. otrajā pusē. Leģenda vēsta, 
ka muižas īpašnieks Heinrihs fon Volfs šo pili dāvinājis savai mīļotajai sievai Marisai. Eklektisma stilā celto sarkano 
ķieģeļu būvi ar neogotikas elementiem gadsimta laikā skāruši ievērojami pārveidojumi. 1905. gadā pils nodedzināta, 
tad atjaunota pārveidotā izskatā, bet 20. gs. 20. gados te iekārtota skola.
Parka iela 10, Gulbene, +371 64473098, +371 26128984, GPS 57.160667, 26.763583

  Gulbene,  Ābeļu iela 2, +371 64497729, +371 26557582, turists@gulbene.lv, www.gulbene.lv/tourism

34. Lizuma muiža. Greznākā muižas ēka ir pils, kas 1836. gadā nonāca barona Otto Johana Gotlība fon Volfa īpašumā. 
19. gs. vidū to pārbūvēja Tjudoru neogotikas stilā. Pilī saglabājusies interjeru apdare kāpņu telpā, zālēs un Zilajā jeb 
Mednieku zālē. 1937. gadā šajā ēkā ierīkota skola, kas tur atrodas arī mūsdienās. Savukārt pils tornī iekārtota Lizuma 
vidusskolas novadpētniecības ekspozīcija.
„Pils”, Lizums, Gulbenes novads, +371 26550837, GPS 57.192482, 26.371523

35. Velēnas evaņģēliski luteriskā baznīca. Pirmā šajā vietā celtā baznīca bijusi koka ēka ar velēnu jumtu, tādēļ  
apdzīvotā vieta ieguvusi Velēnas nosaukumu. Dažādos laika posmos Velēnā bijušas 5 baznīcas. Šobrīd var apskatīt 
sesto, jaunāko baznīcu, kas būvēta no laukakmeņiem neogotikas stilā. Baznīcas apmeklētājus joprojām priecē Zauera 
firmā 1898. gadā būvētās ērģeles, kas tiek uzskatītas par vienām no vislabāk saglabātajām Latvijā.
Velēna, Gulbenes novads, +371 26387499, GPS 57.239483, 26.404333  

36. Rankas muiža. Muižas pils ar parku atrodas pašā Rankas centrā un ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. 
Pils celtniecība sākusies 18. gs. vidū, bet 19. gs. vidū tā pārbūvēta, kad uzceltas pārējās saimniecības ēkas. Muižas pili 
20. gs. beigās izpostīja ugunsgrēks, taču šobrīd ir veikti ēkas saglabāšanas darbi, tādēļ interesenti var pastaigāties pa 
muižas sakopto un plašo teritoriju.
Ranka, Gulbenes novads, +371 28350874, +371 29420502, GPS 57.208833, 26.185333  

37. Jaunpiebalgas Sv. Toma evaņģēliski luteriskā baznīca. Viena no lielākajām un krāšņākajām Latvijas lauku 
baznīcām. Baznīcā ir 800 sēdvietas. Tās altāris un kancele – griezti ozolkokā. 2004.  gadā, svinot 200. gadadienu, 
dievnams tika nodēvēts Svētā Toma vārdā. 2012. gadā pabeigti baznīcas restaurācijas darbi. 
Gaujas iela 23, Jaunpiebalga, +371 28381573, +371 26615072, www.jaunpiebalga.lv, GPS 57.176623, 26.035706

  Jaunpiebalga, Gaujas iela 2, +371 26114226, ticjaunpiebalga@gmail.com

38. Cesvaines evaņģēliski luteriskā baznīca. Būvēta 1879. gadā, arhitekts – P. Berči. Viens no spilgtākajiem 
Vidzemes sakrālās arhitektūras laukakmens neogotisma stila paraugiem. Apmeklētāji ir aicināti izzināt baznīcas 
vēsturi, klausoties 1854. gadā A. Martina būvētajās vareno ērģeļu skaņās.
Baznīcas iela 4, Cesvaine, +371 28337510, daigamatroze@inbox.lv, www.cesvainesdraudze.lv, 
GPS 56.971623, 26.305211

39. Cesvaines pils un parks. Pils ir spilgtākais eklektisma arhitektūras mākslas šedevrs visā Baltijā.  Tā ir unikāla ar 
ēkā harmoniski apvienotiem dažādu arhitektūras stilu elementiem. Pils celta no 1893.–1896. g. muižnieka Ādolfa fon 
Vulfa ģimenei pēc Berlīnes arhitekta Hansa Grīzebaha projekta. Cesvaines pilī iespējams aplūkot saglabājušās 19. gad 
simta interjera detaļas un uzkāpt skatu tornī.
Pils iela 1, Cesvaine, +371 64852225, +371 26172637, turisma.info@cesvaine.lv, www.cesvaine.lv/tic, 
GPS 56.969524, 26.312399

  Cesvaine, Pils iela 1, +371 64852225, +371 26172637, turisma.info@cesvaine.lv, www.cesvaine.lv

40. Lubānas evaņģēliski luteriskā baznīca. Baznīca celta 1869.–1872. g. pēc J. Kampes būvprojekta neogotikas 
stilā. Ēkai ir neparasts plānojums, jo tajā apvienotas divas baznīcas – lielā un mazā. Savukārt, uzkāpjot baznīcas tornī, 
var apskatīt Lubānas pilsētas un tās apkārtnes panorāmu.
Baznīcas iela 1, Lubāna, +371 26391527, +371 22020801, +371 26643624, aigars.noviks@lubana.lv, 
www.lubana.lv, GPS 56.903402, 26.723986  

41. Biksēres muiža, agrāk saukta par Libes muižu, atrodas pie gleznainās Libes upītes gravas. Muižu ieskauj 13 ha 
plašs parks ar simtgadīgām liepām un ozoliem, kur izvietotas tēlniecības simpoziju dalībnieku veidotas skulptūras. 
Muižas ēkas saglabājušās no muižkunga Magnusa laikiem. Tagad kungu mājā atrodas Sarkaņu pagasta pārvalde, bet 
klētī iekārtots privāts senu lietu muzejs. No pagalma muižas kalnā paveras tāla skatu panorāma.
Biksēre, Madonas novads, +371 28621303, +371 29424739, sarkani@madona.lv, 
GPS 56.9231986, 26.3064480

42. Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs. Muzejs ir viena no nozīmīgākajām kultūrvēstures vērtību 
krātuvēm Vidzemē. Krājumā ir vairāk kā 126 000 vienību. Piedāvājumā: izstāžu zāle ar tematiskām un mākslas 
izstādēm (vienlaicīgi skatāmas 4 izstādes), muzejpedagoģiskās programmas, krājuma apmeklējums. Izstāžu zāle 
ierīkota bijušās Biržu muižas klētī. Ap muzeju met loku Madonas upīte ar ainavisku gravu. 
Skolas iela 10a, Madona, +371 64823844, muzejs@e-madona.lv, www.madonasmuzejs.lv, 
GPS 56.8522285, 26.2112621

  Madona, Saieta laukums 1, +371 64860573, +371 29130437, tic@madona.lv, www.madona.lv

43. SPA kūrorts “Mārcienas muiža”. Kūrorts ir ierīkots bijušās Mārcienas muižas “Lejas Patmalnieku” (20. gs. 
sākums) māju teritorijā. Te vēsturiskās ēkas ir pārtapušas par gaumīgām viesu uzņemšanas telpām. Viesnīca un 
restorāns iekārtoti greznā 19. gs. beigu stilā. Atpūtniekiem tiek piedāvātas SPA procedūras, pirtis, baseins, masāžas, 
kompleksas atpūtas un skaistumkopšanas programmas. 
Lejas Patmalnieki, Madonas novads, +371 64807300, hotel@marciena.eu, www.marciena.eu, 
GPS 56.7845421, 26.0878118

44. Kalsnavas arborētums. Viena no Latvijas lielākajām un skaistākajām dekoratīvo koku un krūmu kolekcijām, kur 
gaumīgi veidotos apstādījumos 140 ha platībā aug ap 2500 dažādības. Piedāvājumā: apmeklētāju centrs, ekskursijas, 
25 metrus augsts skatu tornis, pastaigu takas, atpūtas vietas, peoniju dārzs (kolekcijā ap 160 dažādības), tūju labirints, 
dendrologa konsultācijas. 
Slodas, Jaunkalsnava, Madonas novads, + 371 27841099, +371 29233063, s.rukmane@lvm.lv, 
GPS 56.6847407, 25.9479905

45. Vecpiebalgas muiža (apskatāma no ārpuses). Pēc Ziemeļu kara Pēteris I Vecpiebalgas muižu uzdāvināja Borisam 
Šeremetjevam, kurš kungu māju tagadējā izskatā cēlis ap 1784.–1786. gadu. 19. gs. sākumā ap parādes pagalmu 
veidots vienots apbūves ansamblis klasicisma stilā. To ieskauj 4,2 ha liels parks ar 22 introducētām sugām. Parku apjož 
laukakmeņu žogs. Muižas telpās tagad iekārtota Piebalgas porcelāna fabrikas galerija un porcelāna apgleznošanas 
studija.
“Pils”, Ineši, Vecpiebalgas novads, www.porcelanadarbnica.lv, GPS 57.020370, 25.832806 

46. Muzejs “Vēveri”, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcija – novada tradicionālās celtniecības 
paraugs, kas ietver seno Vēveru zemniekuamatnieku sētu grupu. Apmeklētājs var ieaust audeklā dzīparu, 
līdzdarboties graudu malšanas un maizes cepšanas procesā. No atjaunotajām vējdzirnavām redzamas Piebalgas tāles.
“Vēveri”, Vecpiebalgas novads, +371 29364806, www.brivdabasmuzejs.lv, GPS 57.113328, 25.845833

47. Dzērbenes muiža. 18. gs. beigās celtā muiža ir klasicisma stila ēka, kurai 19. gs. beigās uzbūvēts masīvs 
neogotikas stila tornis. Muižu ieskauj septiņu dīķu kaskāde. Piedāvā ekskursiju muižā iekārtotajā spoku kambarī. No 
torņa redzama apkārtnes ainava. 
“Pils”, Dzērbene, Vecpiebalgas novads, +371 29408315, www.vecpiebalga.lv, GPS 57.196006, 25.666032  

48. Nēķena muiža (apskatāma no ārpuses). Kungu māja būvēta 19.  gs. 80. gados pēc arhitekta R.  G. Šmēlinga 
projekta. Par iedvesmas avotu kalpojušas itāļu renesanses villu arhitektūras formas. No muižas kompleksa senās 
apbūves saglabājusies klēts, vīna pagrabs, vecā pils. Muižas apkārtnē saglabājies 19. gs. veidots ainavu parks. 
Nēķena muiža, Taurene, Vecpiebalgas novads, www.vecpiebalga.lv, GPS 57.161128, 25.662781

  Vecpiebalga,  “Zvirbulīši”, +371 26110724, info.vecpiebalga@inbox.lv, www.piebalgasmuzeji.lv

49. R. Blaumaņa memoriālais muzejs “Braki”. Latviešu novelista un modernās dramaturģijas pamatlicēja Rūdolfa 
Blaumaņa (1863–1908) dzīves un darba vieta. Braku viensētā ir iespēja iepazīties ar atjaunotu, Vidzemei tipisku lauku 
zemniekarentnieka sētu ar 8 koka ēkām. Apmeklētājus aicina piedalīties izglītojošos pasākumos un ekskursijās 
(ģimeņu godi, velniņu nedarbi, darbi lauku sētā) un cienāties ar latvisku Braku putru, Silmaču pankūkām, tēju un vīnu 
“No saldenās pudeles”. Teritorijā atrodas atrakciju parks “Braku takas”.
“Braki”, Ērgļu novads, +371 64871569, +371 26498099, braki.muzejs@inbox.lv, www.braki.lv, 
GPS 56.900425, 25.696780   

50. Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs “Meņģeļi”. Latviešu klasiskās mūzikas pamatlicēju – brāļu Jurjānu dzimtās 
mājas. Piedāvājumā – ekskursija, ekspozīciju apskate, telšu un piknika vietas, pēršanās melnajā pirtī, dabas taka, 
gleznainas dabas ainavas. Īpašais piedāvājums jaunlaulātajiem – atraktīvi muzikālā kāzu ekskursija ar  “Meņģeļu” Līzi.
“Meņģeļi”, Ērgļu novads, +371 29431659, jurjanumuzejs@inbox.lv, http://jurjanumuzejs.blogspot.com/,  
GPS 56.877066, 25.699470   

51. Jumurdas pils un parks. Muižas centrs veidojies sen apdzīvotā vietā. Arhitektūras pieminekļa kvalitāte atsevišķi 
piemīt pilij, parkam un ūdenssūkņa mājai. Parka zonā, kā neatdalāms ainavas elements, atrodas arī ezers. Pašreiz 
parka teritorijā izvietojies atpūtas komplekss “Jumurdas muiža”, kas piedāvā dazādas aktīvās atpūtas iespējas.
Liepaine, Jumurda, Ērgļu novads, +371 64871791, +371 29282601, info@jumurda.lv, www.hoteljumurda.lv, 
GPS 56.946142, 25.740995  

52. Ērgļu novada Sausnējas pagasta novadpētniecības muzejs. Muzejs iekārtots rakstnieka Valda dzimtajās 
mājās “Līdumi”. Iespēja iepazīties ar rokrakstiem, grāmatām un attēliem par rakstnieka dzīvi un daiļradi. Ekspozīcija 
ar dažādiem mūzikas instrumentiem, skaņu plašu kolekciju un literatūru par mūzikas jautājumiem. Pastāvīgajā 
ekspozīcijā apskatāmi etnogrāfiski sadzīves priekšmeti – seni darba rīki un rokdarbi. 
“Līdumi”, Sausnēja, Ērgļu novads, +371 64829534, +371 28730830, GPS 56.799619, 25.711782  

   Ērgļi, Rīgas iela 10, +371 64871299, info@ergli.lv, www.ergli.lv

53. Kokneses pilsdrupas. Kokneses pilskalns ar viduslaiku pilsdrupām atrodas Daugavas labajā krastā, pie Pērses 
ietekas Daugavā. Pils bija apdzīvota līdz pat 18. gs. sākumam. 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā pilskalns bija viens 
no apmeklētākajiem tūrisma objektiem Latvijā. Savu ainaviskumu tas zaudēja pēc kādreiz stāvo Daugavas krastu 
appludināšanas, izbūvējot Pļaviņu HES ūdenskrātuvi 20. gs. 60. gadu beigās.
Koknese, +371 65161296, turisms@koknese.lv, www.koknese.lv, GPS 57.191006, 27.028955 

  Koknese, Melioratoru iela 1, +371 65161296, turisms@koknese.lv, www.koknese.lv

54. Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs. Te ir iespēja izspēlēt pēdējo cīņu starp Lāčplēsi un Tumšo bruņinieku 
tieši tajā vietā, kur tā eposā notikusi pirms vairāk kā 800 gadiem. Sev apsienot leģendām un noslēpumiem apvīto 
Lielvārdes jostu, šeit var gūt spēku un iedvesmu turpmākajiem darbiem. Relaksējoša ir pastaiga Lielvārdes muižas 
parkā, kur apskatāmas senās bruņinieku pils drupas, skulptūru dārzs un “Spīdalas bluķis”. Bet atvadoties, katrs sev līdz 
drīkst aizvest dāvanu, kura izlūgta pie “Lāčplēša gultas”.
E. Kauliņa aleja 20, Lielvārde, +371 65053759, +371 29322468, muzejs@lielvarde.lv,  www.lielvarde.lv, GPS 56.711361, 
24.835281
55. Kinostacija Ķeipenē. Kinostacija iekārtota Ķeipenes dzelzceļa stacijā ar vienīgo saglabājušos sliežu posmu 
bijušajā maršrutā Rīga–Ērgļi. Šeit aplūkojama sena kino tehnika, īsta jūras navigācijas uguns zīme un ekspozīcija 
izcilajam kinorežisoram Sergejam Eizenšteinam. Teritorijā uzstādīta vides instalācija – milzu galds kino dižgariem. 
Galds ir 6m augsts. Iebūvētās kāpnes ļauj to izmantot kā skatu laukumu.
Ķeipene, Ogres novads, +371 26314147, velta.riekstina@gmail.com, GPS 56.8956647, 25.1866665  

56. Suntažu muižas pils un muzejs. Muižas kungu māja celta 1780.–1782. g., bet 19. gs. vidū – modernizēta, tai 
piešķirot neogotisku veidolu. Pēc 1905. g. postīšanas, pili atjaunojis tās pēdējais īpašnieks barons fon Hānenfelds. Kopš 
1920. gada pilī darbojas skola. Muzejā aplūkojama pagasta un skolas vēstures ekspozīcija.  Iespējams uzkāpt pils tornī. 
Suntažu pils un muižas apbūve ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. 
Suntaži, Ogres novads, +371 28625976, + 371 28303163, GPS 56.9071891, 24.9253841  

  Ogre, Brīvības iela 12a, +371 65071883, +371 29491685, info@latvijascentrs.lv, www.latvijascentrs.lv 

57. Ikšķiles novada kultūras mantojuma centrs “Tīnūžu muiža”. Centrs atrodas 20. gs. 30. g. sākumā celtajā 
klētī. Pamatekspozīcija veltīta latviešu strēlnieku kaujām. “Tīnūžu muiža” izveidota 2012. gada nogalē, lai sekmētu 
Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu, veicinātu sabiedrības interesi par to un atspoguļotu vēstures un kultūras 
norises, ietverot pasākumu klāstu dažādām paaudzēm un interesentiem – no tradicionāliem kultūras pasākumiem 
līdz kauju rekonstrukcijām.
Tīnūži, Ikšķiles novads, +371 26669452, GPS 56.8683582 24.5698650  

58. Ikšķiles baznīcas drupas uz Sv.  Meinarda salas Daugavā. Ikšķile ir vieta, kur pirms vairāk nekā 800 ga
diem aizsākušies Latvijas un pat Eiropas nozīmes vēstures notikumi. To liecinieki ir vecākās sakrālās mūra celtnes 
Latvijā drupas Sv. Meinarda salā. Lai apskatītu celtnes drupas, uz salu jādodas laivā. Katru gadu augustā salā atzīmē 
Sv. Meinarda dienu. 
Ikšķile, +371 65027221, turisms@ikskile.lv, GPS 56.815466, 24.500837

  Ikšķile, Birzes iela 33, +371 65027221, turisms@ikskile.lv

59. Doles-Ķekavas Sv. Annas evaņģēliski luteriskā baznīca. Dievnama ēka ir būvēta 1783. gadā par Doles 
muižas īpašnieka Voldemāra Antona Levisa of Menāra līdzekļiem un iesvētīta 1784. gadā. Spriežot pēc stila pazīmēm 
un J. K. Broces zīmējumiem, celtnes projekta autors ir  slavenais arhitekts, Rīgas pilsētas būvmeistars Kristofs 
Hāberlands (1750–1803). Ziemeļu sienā iemūrēta lode no 1812. g. Napoleona kara. 
Rīgas iela 75, Ķekava, + 371 67935858, doleskekavasdr@inbox.lv, http://kekava.lelb.lv/, 
GPS 56.829116, 24.239113

  Ķekava, Rīgas iela 26, +371 67935826, +371 29359409, turisms@kekava.lv, www.parturismu.lv

60. Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. Juglas ezera krastā at ro das viens no vecākajiem brīvdabas 
muzejiem Eiropā (dibināts 1924. g.). Tajā var iepazīties ar Latvijas kultūrno vadiem raksturīgām ēkām un sadzīves 
priekšmetiem, kas raksturo dzīvi laukos 17. gs. b.–20. gs. 30. g. Muzejā darbojas amatnieki un atzīmē latviešu gads
kārtu ieražu svētkus. Izstāžu zālē var skatīt tautas lietišķās mākslas studiju un muzeja krājuma izstādes. 
Brīvības gatve 440, Rīga, + 371 67994106 (ekskursijas), + 371 67994515 (kase), www.brivdabasmuzejs.lv, 
info@brivdabasmuzejs.lv, GPS 56.994343, 24.269272

61. Namdara darbnīca. Te ikviens apmeklētājs var pārliecināties par savu roku veiklību darbā ar kokamatnieka 
instrumentiem, apgūt senās āra spēles, vizināties ar trulīti pa trosi un atpūsties labiekārtotā Ugunskura  namā. 
Apmeklētājiem tiek piedāvāta atšķirīga programma atbilstoši katrai gadskārtai.
“Pirts Alpi”, Garkalnes novads, +371 29858049, namdara.darbnica@inbox.lv, www.namdaradarbnica.com, 
GPS 57.014198, 24.456940  

62. Ropažu pilsdrupas. Pilsdrupās tiek piedāvāti gida pakalpojumi lielākām un mazākām grupām. Gidi sniedz 
ieskatu Ropažu novada un Ropažu novada pilsdrupu vēsturē. Apmeklētājiem sniedz ieskatu senā pagātnē, demonstrē 
viduslaiku apģērbu un ir iespēja pašiem ietērpties viduslaiku bruņās, kā arī iepazīties ar seniem ieročiem un darba
rīkiem.
“Pilskalni”, Ropaži, + 371 67918580, turisms@ropazi.lv, www.ropazi.lv, GPS 56.9759840, 24.6315876

63. Mālpils muiža un parks. Mālpils muiža ir viens no izsmalcinātākajiem klasicisma arhitektūras pieminekļiem 
Vidzemē. Celta 18. gs. vidū, pārbūvēta 20. gs. sākumā. Kopš 2008. gada muižā atrodas izsmalcināta viesnīca un 
restorāns. Muižu ieskauj 19. gadsimta otrajā pusē veidots gleznains ainavu parks ar vairākiem dīķiem un muižas 
cēlāja – barona Gustava Vilhelma fon Taubes piemiņas obelisku, kuru viņam veltījuši bērni.
Pils iela 6, Mālpils, +371 26666600, info@malpilsmuiza.lv, www.malpilsmuiza.lv, GPS 57.006461, 24.949354

64. Siguldas pils komplekss. 1207. gadā celtā Livonijas ordeņa Siguldas pils bijusi veidota kā kastellas tipa 
cietoksnis, bet vēlāk pārbūvēta par konventa tipa celtni. Mūsdienās, viduslaiku auras meklētāji kāpj tās Ziemeļu un 
galvenajā Vārtu tornī, kā arī staigā pa pils mūriem. Siguldas Jaunā pils būvēta 1878. gadā neogotikas stilā, kā muižas 
īpašnieku Kropotkinu dzīvojamā māja. Pašlaik tajā atrodas Siguldas novada Dome.
Pils iela 16/18, Sigulda, +371 67971335, info@sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv, GPS 57.165621, 24.850602

  Sigulda, Ausekļa iela 6, +371 67971335,  info@sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv

65. Turaidas muzejrezervāts. Turaidas centrs vēsta par norisēm 1000 gadu ilgā vēsture. Apmeklētājiem ir iespēja 
iepazīt Gaujas lībiešu kultūras mantojumu, Turaidas viduslaiku pilī esošās ekspozīcijas, pils torni, no kura paveras 
gleznaina Gaujas senlejas ainava, Baznīckalnu ar koka baznīcu, Turaidas Rozes piemiņas vietu un Dainu kalnu  – 
latviešu tautasdziesmai veltītu skulptūru dārzu. 
Turaidas iela 10, Turaida, Siguldas novads, +371 67972376, turaida.muzejs@apollo.lv, www.turaidamuzejs.lv, 
GPS 57.183250, 24.849485

66. Lielstraupes pilsbaznīca. Unikālā celtne, kurā iekļaujas gan pils, gan baznīca, 700 gadu garumā bijusi baronu 
fon Rozenu dzimtas mājvieta. Apbrīnojama ir senās dzimtas vēlme, ik reizi pēc skarbiem vēstures pagriezieniem, 
atgūt to savā pārvaldījumā. Pašlaik pilī izvietota slimnīca un ceļotājiem tā apskatāma no ārpuses. Taču baznīca ir 
atvērta ikvienam. Te atrodas vērtīgi mākslas pieminekļi – Sigismunda Vidberga vitrāžas, altārglezna, kancele. Ārsienā 
aplūkojams saules pulkstenis. 
Straupe, Pārgaujas novads, +371 26411827, +371 26620422, turisms@pargaujasnovads.lv, www.pargaujasnovads.lv, 
GPS 57.347401, 24.947611

  “Ezeriņi”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, +371 26620422, turisms@pargaujasnovads.lv, 
www.pargaujasnovads.lv

67. Ungurmuižā ir apskatāms 18. gadsimta muižas ēku ansamblis. Kungu māja ir vienīgais Latvijā saglabājies baroka 
koka pils arhitektūras paraugs, kur iekštelpas bagātīgi greznotas ar sienu gleznojumiem. Ungurmuiža ir lieliska vieta 
senatnes pētīšanai, atpūtai, svinībām un semināriem. Kungu mājā un “vecajā skolā” iekārtotas omulīgas istabas. 
Senais ozolu parks un meža takas dabas draugus un ģimenes aicina atpūtai dabā! 
Ungurmuiža, Pārgaujas novads, +371 22007332, info@ungurmuiza.lv, www.ungurmuiza.lv, GPS 57.36246, 25.088693

68. Cēsu pilsmuižas komplekss ataino dažādu gadsimtu vēsturi. 13. gs. viduslaiku pilsdrupas var izstaigāt ar sveču 
lukturiem, no Rietumu torņa pašas augšas – vērot pilsētu un pils torņa pagrabā – apskatīt viduslaiku cietumu. Pils 
dārzā darbojas viduslaiku aktivitāšu centrs un Seno rotu kalve. Jaunajā pilī (18. gs.) apskatāmi pils interjeri, iespējams 
līdzdaroties interaktīvajā ekspozīcijā un vērot pilsētas panorāmu no Lademahera torņa. Bijušajā ratnīcā darbojas Cēsu 
Izstāžu nams. 19. gs Pils parks ar lapenēm, tiltiņiem un brīvdabas skatuvi vilina doties romantiskās pastaigās. Parkā 
atrodas arī Riekstu kalns – 11. gs. vendu pilskalns. Maija parks priecē ar izgaismotajām strūklakām, apstādījumiem 
un melnajiem gulbjiem.
Pils laukums 9, Cēsis, +371 64121815, +371 28318318, pils@cesis.lv, www.cesupils.lv (latviski), www.cesiscastle.lv 
(citas valodas), GPS 57.313185, 25.270603

  Cēsis,  Pils laukums 9, +371 64121815, +371 28318318, info@cesis.lv, www.tourism.cesis.lv

69. Āraišu arheoloģiskais muzejparks. Muzejparkā apskatāma Āraišu ezerpils – unikāla 9.–10. gs. latgaļu 
nocietinātas dzīvesvietas rekonstrukcija. Apmeklētāji tiek iepazīstināti ar mūsu senču dzīves veidu pirms 1000 gadiem. 
Turpat, atrodas arī viduslaiku pilsdrupas, kā arī Akmens un Bronzas laikmeta mājokļu rekonstrukcijas. Katru gadu jūlija 
beigās šeit tiek svinēti Āraišu svētki.
Āraiši, Amatas novads, +371 64107080, araisi@history-museum.lv, araisuezerpils.wordpress.com, 
GPS 57.251846, 25.282761

70. Drabešu muiža un parks. Tagadējais Drabešu muižas komplekss veidojies 19. gs. sākumā, nojaucot 18. gs. celtās 
koka ēkas. Uz muižu no visām pusēm ved ozolu alejas. Izveidots ainavisks parks. Muižas ēkā pašlaik darbojas amatu 
māja, kurā pēc iepriekšēja pieteikuma, ir iespējams iepazīt tradicionālos latviešu amatus un saimnieciskās prasmes, 
kā arī svētku svinēšanas tradīcijas.
Drabeši, Amatas novads, +371 28681083, turisms@and.lv, www.amata.lv, GPS 57.243347, 25.279026   

71. Kārļamuiža. Muižas vēsture iesniedzas 18. gs. Vēlākajos gadsimtos – izveidots brīva plānojuma romantisks 
ainavu parks, kas aptvēra  teritoriju  līdz Amatas upei. Skaistā apkārtne, ar krāšņajiem Amatas krastiem, kļuva par 
iemīļotu apmeklējuma vietu ceļotājiem. Senās Kārļamuižas ērberģī tagad ir izveidota viesnīca. Ārēji vecā ēka ir maz 
mainījusies, saglabājot oriģinālo eleganci un stilu. Viesi arvien var baudīt ainavisko muižas apkārtni.
Kārļi, Amatas novads, +371 26165298, info@karlamuiza.lv, www.karlamuiza.lv, GPS 57.240467, 25.212034

72. Ieriķu dzirnavu dabas parks. Ieriķu dzirnavas, kas savulaik tika celtas kā Ieriķu muižas saimniecības daļa, 
pirmo reizi kartē atzīmēta 1681. gadā. Pašlaik gar Melderupīti ir izveidota pastaigu taka, kas apmeklētājus ved gar 
skaistajiem ūdenskritumiem, floristikas veidojumiem un ūdensdzirnavu ratu. Rats joprojām darbojas un pārsteidz 
ar savu varenību. Apmeklētāji aicināti doties romantiskā pastaigā arī ziemas laikā, kad parks tiek izgaismots ar 
neskaitāmiem gaismekļiem. 
Ieriķi, Amatas novads, +371 28396804, +371 26493739, meiere.ieva@gmail.com, www.ierikudzirnavas.lv, 
GPS 57.209198, 25.169506

  Ieriķi, Amatas novads, +371 28681083, +371 64119024, turisms@and.lv, www.amata.lv

73. Nītaures dzirnavas. Unikālās laukakmeņu ēkas stāsts aizsācies 19. gs. beigās. Ilgāk kā gadsimtu tā kalpojusi 
kā ūdensdzirnavas. 2006. g. dzirnavas  tika pilnībā restaurētas un pārtapa par viesu namu. Restaurācijas procesā  ir 
saglabāts vecais laukakmeņu mūris, seno laiku sijas un dzirnavu īpašā aura, kas   vienuviet caurvij   senos laikus ar 
mūsdienām. Viesu namā ir iespējams pavakariņot restorānā, atpūsties komfortablos numuros kā arī izbaudīt pirts 
rituālu īstā lauku pirtī.
Nītaure, Amatas novads, +371  28352982, +371 26410627, sales@nitauresdzirnavas.lv, www.nitauresdzirnavas.lv, 
GPS 57.073620, 25.185513

74. Annas muiža. Pirmā muižnieku dzīvojamā māja  uzcelta jau 18. gs. vidū. Annas muižas vēsture ir cieši saistīta 
ar visas latviešu tautas vēsturi. Izcilais latviešu dzīves pētnieks Garlībs Merķelis te strādāja kā mājskolotājs toreizējiem 
muižas īpašnieku bērniem. Mūsdienās ir atjaunota Annas muižas klēts, kur izveidota viesnīca “Annas Hotel”. Tā ir 
vienīgā viesnīca Baltijā, kas ir iekļauta prestižajā “Best Design Hotel” ķēdē. Restaurēti arī vēsturiskās Annas muižas 
pamati.
Annas, Amatas novads, +371 64180700, anna@annashotel.com, www.annashotel.com, GPS 57.036495, 25.367844

75. Vienkoču parks – pastaigu un atpūtas parks. Tajā izvietotas to apkārtnes muižu un citu ēku miniatūras kopijas, 
kuras līdz mūsdienām nav saglabājušās. Tādēļ šīs ēkas ir svarīga vēstures liecība. Apskatei ir atvērts Kokamatniecības 
muzejs, kur var uzzināt, kā amatnieki izgatavoja sadzīves lietas gan muižkungiem, gan vienkāršiem ļaudīm. Parka 
dažādajās zonās izveidotas pastaigu takas ar daudziem apskates un izziņas objektiem.
“Vienkoči”, Līgatnes novads, +371 29329065, info@vienkoci.lv, www.vienkoci.lv, GPS 57.190701, 25.052004

76. Līgatnes papīrfabrikas ciemata kultūrvēsturiskais centrs. Unikāls 19. gs. industriālās apbūves piemērs ar 
Latvijai specifisku arhitektūru – koka rindu dzīvojamām ēkām un sociālo funkciju celtnēm – saiešanu namu, slimnīcu, 
skolu, dzemdību namu, aptieku, kā arī savdabīgu slūžu – kanālu sistēmu un vēsturiskiem tiltiņiem. Iedzīvotāju un 
papīrfabrikas vajadzībām smilšakmens klintīs mākslīgi izveidoti vairāk kā 300 alu pagrabi, no kuriem daļu izmanto 
vēl šodien.
Spriņģu iela 2, Līgatne, +371 64153169, +371 29189707, info@visitligatne.lv, www.visitligatne.lv, 
GPS 57.233509, 25.039711

  Līgatne, Sprinģu iela 2, +371 64153169, +371 29189707, info@visitligatne.lv, www.visitligatne.lv

77. Raunas pilsdrupas ir vienas no labāk saglabātajām pilsdrupām valstī. Pils celta 1262. gadā pēc Rīgas arhibīskapa 
Alberta II ierosinājuma un bijusi viens no svarīgākajiem arhibīskapijas centriem. Mūsdienās iespējams uzkāpt 
pilsdrupu skatu tornī un paraudzīties gan uz varenajiem pilsdrupu mūriem, gan lūkoties pār Raunas mazpilsētiņu. 

 Rīgas iela 26, Rauna, + 371 27775764, raunatic@gmail.com, www.rauna.lv, GPS 57.330460, 25.610720

78. Raunas luterāņu baznīca. Baznīca celta 13. gadsimtā. Dievnams viduslaikos piedzīvojis neskaitāmus karus un 
posta dienas, tomēr ir saglabājies līdz pat mūsdienām. Šodien tā ir vieta, kur var klausīties ērģeļmūzikas koncertus, 
dievkalpojumus, kā arī uzkāpt baznīcas skatu tornī un apskatīt Raunu no neierasta skatu punkta. 
Valmieras iela 3, Rauna, + 371 27775764, raunatic@gmail.com, www.rauna.lv, GPS  57.332474, 25.610018

79. Raunas ceplis ir tradīcijām bagāta keramiķu darbnīca, kur ikdienā tiek gatavoti dažāda pielietojuma un dizaina 
keramikas izstrādājumi. Ekskursantiem, pašiem iesaistoties, ir iespēja iepazīties ar ikdienas darbiem.
“Ķieģeļceplis”, Raunas novads, +371 29412265, ecinis@apollo.lv, www.rauna.lv, GPS 57.314113, 25.729967

  Rauna, Valmieras iela 1a, +371 64177014, +371 27775764, raunatic@gmail.com, www.rauna.lv

80. Mēru muiža un parks, Smiltenes novada muzejs. Muižas pils celta 1905. gadā. No 2011. gada tajā darbojas 
Smiltenes novada muzejs, kas piedāvā aplūkot plašu medicīnas lietu, koka priekšmetu un rokdarbu kolekciju, dažādas 
fotogrāfijas un liecības par Birzuļu pamatskolas vēsturi, kā arī senas un vērtīgas grāmatas. Iespēja pašiem līdzdarboties 
un piedalīties dažādos tematiskos pasākumos. Muižas parkā aug kuplākais ozols Baltijā.
Mēri, Smiltenes novads, +371 29227562, zinaida.berza@gmail.com, http://www.smiltene.lv/smiltene_novada_muzejs, 
GPS 57.444985, 26.092578 

81. Smiltenes muižas komplekss un firsta madāmas kārumi. Muiža atrodas kalnā, kur sākusi veidoties 
Smiltene. Firsts Pauls Līvens reiz aizsāka to ideju popularizēšanu, kuras bija saistītas ar sabiedrības attīstību, vispārējo 
labsajūtu un skaistumu. Šodien, turpinot firsta iesākto, milzīgajā muižas kompleksā saimnieko Smiltenes tehnikums. 
Apmeklētājiem ir iespēja baudīt firsta madāmas kārumu līniju, firsta beķereju, nakšņot viesnīcā “Kalna ligzda” un 
izmantot aktīvās atpūtas iespējas.
Kalnamuiža, Smiltenes novads, +371 64772173, +371 29152919, +371 29563923, inguna.avota66@inbox.lv, 
www.smiltenestehnikums.lv, GPS 57.428521, 25.907423

  Smiltene, Dārza iela 3, +371 64707575, tourism@smiltene.lv, www.smiltene.lv

82. Kultūrizglītojoša programma “Maizes darbnīca”. Apmekētājiem viesošanās lauku mājās “Donas” radīs 
īsti latvisku sajūtu. Saimnieces viesmīlīgums, aizraujošais stāstījums un līdzdarbošanās maizes cepšanas procesā 
ļauj piedzīvot neaizmirstamus mirkļus. Iespēja nobaudīt Vidzemnieku pusdienas ar pašu izceptu maizīti, īstu lauku 
sviestu, speķīti un medu, klāt piedzert lauku pienu vai zāļu tēju. Latviska maltīte, pirtiņa un salds miegs atjaunos 
spēku tālākam ceļam.
“Donas”, Smiltenes novads, +371 26425426, donas@inbox.lv, www.maizesdarbnica.blogspot.com, 
GPS 57.4417201, 25.7337006  

83. Jērcēnmuiža. Muižas komplekss ar parku veidots 19. gs. vidū. Kompleksa galvenā ēka ir Jērcēnmuižas “Freileņu 
māja”, kuru barons Krīdeners cēlis savām neprecētajām māsām. Ēkas iekštelpu interjerā apskatāmi vairāki vēsturiskie 
elementi – podiņu kamīns, podiņu krāsnis, koka griesti, durvju ailes u.c. Muižas klētī ierīkota izstāžu zāle – šautuve. 
Klētī apskatāma izbāžņu kolekcija.
Jērcēnmuiža, Strenču novads, +371 6715652, ilvija.kimse@strencunovads.lv, www.strencunovads.lv, 
GPS 57.6912181, 25.6503270

  Strenči, Rīgas iela 7, +371 64715667, tic@strencunovads.lv, www.strencunovads.lv

84. Naukšēnu muiža un Cilvēkmuzejs. 16. gs. beigās Rūjas krastā sāka vei  doties Naukšēnu muižas apbūve. 
Pašreizējo izskatu muižas kungu ēka ieguva 1843. gadā. Tā ir raksturīga ampīra stila celtne. Netālu atrodas 
Cilvēkmuzejs, kas piedā vā stāstus par Naukšēnu pagasta cilvēkiem un ekskursijas pa bijušo muižas teritoriju. 
Naukšēnu muiža, Naukšēnu novads, +371 26452037, cilvekmuzejs@naukseni.lv, www.cilvekmuzejs.naukseni.lv, 
GPS 57.883062, 25.447033

85. Oleru muiža. Agrīnā klasicisma stilā celto muižas kompleksu apsaimnieko biedrība “Oleru muiža”. Ēkas  atjauno, 
izmantojot tradicionālos būvniecības paņēmienus un materiālus. Arī Ainavu dārzu veido sekojot 19. gs. beigu 
tradīcijām ar tām atbilstošu augu izvēli. Muižas dārza niansēto zaļo toņu saskaņa, gaismēnu spēle un pārdomāti 
izvēlēto ziedošo krūmu smarža nemanāmi pāriet apkārtnes ainavā un lauku skatos.
Oleru muiža, Rūjienas novads, +371 29251565, +371 29224494,  olerumuiza@inbox.lv,  www.olerumuiza.lv, 
GPS 57.809493, 25.362317  

  Rūjiena, Raiņa iela 3, +371 64263278, +371 29464888, tic@rujiena.lv, www.rujiena.lv

86. Burtnieku muižas parks. Parks (10 ha) izveidots ap 1860. gadu un ir valsts nozīmes dabas aizsardzības objekts. 
Parka celiņu izvietojums un puķu dobes harmonē ar krūmu un koku grupām, kā arī ar dīķiem un saliņām. Sastopama 
liela koku daudzvei dība  – ap 70 koku un krūmu sugu. Parka ierīkošanu konsultējis V. M. A. Engelharts. 
Burtnieki, Burtnieku novads, +371 22033707, turisms@burtniekunovads.lv, www.burtniekunovads.lv, 
GPS 57.698952, 25.277999

  Burtnieki, Jaunatnes iela 15, +371 64226502, +371 22033707, turisms@burtniekunovads.lv, 
www.burtniekunovads.lv.

87. Valmiermuižas parks. Valmiermuižas pils spilgtākais laiks bija 18. gs. nogalē, kad muižā saimniekoja 
princis Pēteris Augusts Frīdrihs, kurš ap 1764. gadu Valmiermuižā uzbūvēja neobarokāla stila medību pili. Šobrīd 
Valmiermuižas pils parkā vēl dižojas vēstures liecinieks – pils tornītis, bet muižas senajā klēts ēkā iemājojusi Latvijas 
garšu tirgotava un “Valmiermuižas virtuve”, kurā var nobaudīt līdzās esošās “Valmiermuižas alus” darītavas miestiņu 
un mieloties ar ēdieniem, kas gatavoti no tā.  
Dzirnavu iela 1, Valmiermuiža, Burtnieku novads, +371 22033707, turisms@burtniekunovads.lv, 
www.burtniekunovads.lv, GPS 57.555809, 25.431110

  Valmiermuiža, Dzirnavu iela 2, +371 29135438, info@valmiermuiza.lv, www.valmiermuiza.lv

88. Valmieras vecpilsēta. Nelielā vecpilsēta Gaujas krastā sniedz patīkamu valdzinājumu līdzās darbīgajam pilsētas 
dzīves ritmam. Tās centrā atrodas Sv. Sīmaņa baznīca (1283), kas līdz mūsdienām saglabājusi savu viduslaiku izskatu. 
Ar senatnīgo un mūsdienīgo pilsētu iepazīstina Valmieras muzejs. Tā teritorijā saglabājušās Livonijas ordeņa pils 
drupas – valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis. Apmeklētājus aicina iepazīties ar izstāžu un ekspozīciju zālēm, “Veco 
aptieku” un vēsturisko “Garšaugu dārziņu”. Teritorijā aug arī vairāki Valmieras dižkoki. 
Bruņinieku iela 3, Valmiera, +371 64223620, +371 64224770, muzejs@valmiera.lv, muzejs.valmiera.lv, 
GPS 57.539339, 25.428854

  Valmiera, Rīgas iela 10, +371 64207177, tic@valmiera.lv, visit.valmiera.lv

89. Dikļu pils. Senākās ziņas par muižu ir saglabājušās no 1456. gada. Pils ēka celta 1896. gadā, bet restaurēta 
2003. ga dā, saglabājot daudzus sākotnējā interjera apdares elementus. Dikļu pilī apskatāma Latvijā vienīgā Atmodas 
laika izcilāko latviešu gleznotāju darbu ekspozīcija, antīku mēbeļu kolekcija, kā arī unikāla kamīnu un krāšņu kolekcija. 
Pilī atrodas 4 zvaigžņu viesnīca, restorāns un atpūtas komplekss, bet muižas klēts atdzimusi ar plašu zāli izstādēm un 
koncertiem. Ekskursija pa pili gida pavadībā.
Dikļi, Kocēnu novads, +371 64207480, www.diklupils.lv, GPS 57.598101, 25.102071

90. Ozolmuižas muižas komplekss atrodas Ozolu ezera krastā. Pils celta 18. gs. beigās agrīnā klasicisma stilā. 19. 
gs. beigās līdzās iekārtots brīnišķīgs parks. Pilij ir grezna klasicisma fasāžu apdare un stucco tehnikā veidota agrīnā 
klasicisma interjera apdare. Šobrīd ēkā atrodas Ozolmuižas pamatskola. 
Ozolmuiža, Alojas novads, +371 64037619,  GPS 57.639795, 25.054536  

91. Puikules muiža un parks. Muižas ķieģeļu pils celta vecās kungu mājas vietā Tjūdoru neogotikas stilā 19. gs. 
70. gados, kad tās īpašnieks bija barons fon Klots. Blakus tai iekārots 4,9 ha plašs parks. Mūsdienās ēkā atrodas skola. 
Puikule, Alojas novads, +371 64034125, GPS  57.687614, 24.886802  

92. Vīķu muiža un parks. Vīķu muižas ķieģeļu pils celta 1890. gadā neogotikas stilā, taču bez raksturīgā torņa un ar 
lēzenu jumtu. Muiža ar parku atrodas gleznainās Salacas upes krastā. Savulaik tā bijusi Augusta Kirhenšteina īpašums.
Vīķi, Staiceles lauku teritorija, Alojas novads, +371 27806452, GPS 57.859359, 24.801466   

  Staicele,  Lielā iela 13, +371 64035371, +371 27806452, turisti@staicele.lv, www.aloja.lv

93. Ainažu Jūrskolas muzejs. Muzejs atrodas pirmās latviešu jūrskolas ēkā. Skolu pēc K. Valdemāra ierosmes dibi
nāja 1864. g. Muzeja ekspozīcija iepazīstina ar jūrskolas darbību, kā arī burukuģu būves vēsturi Vidzemes piekrastē. 
Muzeja dārzā apskatāma enkuru, boju, mīnu un dzenskrūvju kolekcija, kā arī veco “jūras vilku” skulptūras un piemi
neklis kartupeļiem – jā, tiem pašiem kartupeļiem, ko ainažnieki pārdeva Sanktpēterburgā, lai atvērtu jūrskolu. 
Valdemāra iela 47, Ainaži, +371 64043349, www.ainazumuzejs.lv, ainazumuzejs@apollo.lv, GPS 57.864814, 24.360500

   Ainaži,  Valdemāra iela 50a, +371 64043241, +371 64071309, tic.inta@salacgriva.lv

  Salacgrīva, Rīgas iela 10a, +371 64041254, +371 26463025, saltic.baiba@salacgriva.lv, 
tourism.salacgriva.lv

94. Lāņu muiža (apskatāma no ārpuses). Muižas celtniecība ir pabeigta 1872. gadā. Tās pēdējais īpašnieks līdz pat 
1940. gadam bijis barons Reinhards fon Fegezaks. Lāņu muiža bija skaista un kopta. To sauca par medību pili, jo no 
ārzemēm – Vācijas, Itālijas un Francijas šurp brauca kungi uz medībām. Pils 22 istabās bija greznas mēbeles, grīdas bija 
klātas ar paklājiem, bet muižas dārzu un parku brauca kopt dārznieks no Vācijas. 
Lāņi, Salacgrīvas novads, GPS 57.673028, 24.368631

95. Liepupes muiža. Celta 1751. gadā un tās vēsture ir bijusi notikumiem bagāta. Atjaunotās Liepupes muižas 
bēniņos ir iekārtota izstāde par muižas un to īpašnieku vēsturi. Īpaši rūpējoties par senajiem kokiem, ir sakopta un 
atjaunota muižas parka zaļā rota. Parka teritorijā ir ierīkota oranžērija. Muižas ēkā darbojas viesnīca.
Liepupe, Salacgrīvas novads, +371 27802801, +371 26382899, +371 64020268, info@liepupesmuiza.lv, 
www.liepupesmuiza.lv,  GPS 57.463024, 24.471772

96. Duntes muiža un Minhauzena muzejs. Duntes muižas kungu māja celta 17. gs. pirmajā pusē, bet būvdarbu 
pabeigšana datēta ar 1764. gadu. Iepretim muižas kungu mājai atradās muižas pārvaldnieka un mežkunga māja. 
Tagad tajā atrodas Minhauzena muzejs. 
Dunte, Salacgrīvas novads, +371 64065633, +371 64065634, minhauzens@minhauzens.lv,  www.minhauzens.lv,   
GPS  57.404829, 24.425222

97. Limbažu pilsmuiža un viduslaiku pilsdrupas. Muzejs ir iekārtots 19. gs. sākumā celtajā t.s.  Rīgas rātes jaunajā 
pilī vai Pilsmuižas pārvaldnieka ēkā. Jaunākā ekspozīcija ir veltīta Latvijas valsts himnas autoram Baumaņu Kārlim. 
Blakus esošā viduslaiku pils ir viena no senākajām Latvijas fortifikācijas būvēm un Rīgas arhibīskapa rezidencēm. Pils 
vārtu tornis ir vienīgais Latvijā, kur saglabājušies unikāli vārti ar paceļamo restu fragmentiem.
Burtnieku iela 7, Limbaži, +371 26351433, limbazu_muzejs@limbazi.lv, GPS 57.515768, 24.713854

98. Dzīvā sudraba muzejs vecajā rātsnamā. Muzejā apskatāmas gan rotas lietas un sīki dekoratīvi priekšmeti, gan 
lielformāta mākslas darbi. Unikālā “Nākotnes pils 3001”, kas veidota no vairāk kā 30 kilogramiem sudraba, ir lielākais 
sudraba darbs Baltijas valstīs. Muzejs piedāvā kolekcijas apskati, gida pakalpojumus, iespēju redzēt darba procesu, 
apmācības darbnīcā. Vecā rātsnama mansarda stāvā saglabāti 18. gs. beigu sienu gleznojumi.
Burtnieku iela 4, Limbaži, +371 29356858, ligita.auzere@gmail.com,  www.sudrabamuzejs.lv, 
GPS 57.515168, 24.713659

  Limbaži, Torņa iela 3, +371 64070608, +371 28359057, tic@limbazi.lv, www.visitlimbazi.lv

99. Katvaru muižas parks. Muižas parka veidolā saglabājušās 19. gs. sākuma baroka un klasicisma iezīmes. 
Interesantas ir liepu alejas. Pati grandiozākā ir augšējās terases 400 gadīgo milzu liepu aleja, kur koku stumbri ir līdz 
40 m gari un 4–5 m resni. Iespaidīga ir arī muižas dienvidu galā esošā kastaņu audze. Pats neaizmirstamākais no 
visiem Katvaru stādījumiem ir īpatnēju formu liepu aleja.
Katvaru skola, Katvari, Limbažu novads, +371 64070608, tic@limbazi.lv, GPS 57.5588732, 24.801771

100. Igates pils komplekss. Igates pils ir celta neorenesanses stilā ap 1880. gadu. Pilī iekārtota viesnīca – laba vieta 
svinībām, romantiskām kāzām, elegantiem banketiem un ballēm. Dzirnavu ēkā ir izveidots omulīgs krodziņš  latviskā 
gaisotnē ar gardiem ēdieniem. Netālu atrodas pirmā ekumeniskā baznīca Latvijā – Sv. Jāņa Kristītāja un Marijas 
Magdalēnas baznīca un E. Melngaiļa Vidrižu novadpētniecības muzejs. 
Igates pils, Limbažu novads, +371 29245500, igatespils@igatespils.lv, www.igatespils.lv, 
GPS 57.3806984, 24.6830865  

101. Bīriņu pils un parks. Greznā pils celta 1860. gadā ar fon Pistolkorsu gādību un ir viena no savdabīgākajām 
neogotikas stila celtnēm Latvijas piļu arhitektūrā. Pilī iekārtota viesnīca un restorāns ar kāzu un semināru telpām. To 
ieskauj gleznains parks un ezeri. Veselību uzlabos dažādas pirtis, zirgu izjādes, izbraucieni ar laivām un pastaigas pa 
senā parka takām.
Bīriņu pils, Limbažu novads, +371 64024033, hotel@birinupils.lv, www.birinupils.lv, GPS 57.244144, 24.659166   

102. Neibādes parks. Līdz ar kūrorta Neibāde (latviski: Jaunā peldvieta) izveidi 1823. gadā, aizsākās arī rūpes 
par viesu atpūtu. Lai rosinātu izglītojošu atpūtu, notika koncerti, lekcijas un dejas, bet aktīvās atpūtas piekritējiem 
piedāvāja braukšanu laivās pa Ķīšupi un pastaigas svaigā gaisā. Parku angļu stilā veidoja dārznieks Akerbergs. 
1877.   ga dā, atzīmējot senču nopelnus Neibādes dibināšanā un izveidē, barons A. fon Pistolkorss lika parkā uzcelt 
pieminekli.
Ainažu iela 42a, Saulkrasti, +371 67952641, tic@saulkrasti.lv, www.visitsaulkrasti.lv, GPS 57.2768413, 24.4190006

  Saulkrasti, Ainažu iela 13b, +371 67952641, tic@saulkrasti.lv, www.visitsaulkrasti.lv

103. Pēterupes vēsturiskais centrs. Vēsturiskajā centrā atrodas Pēterupes baznīca, mācītājmuiža „Līgotnes”, 
mācītāja Jāņa Neilanda 1879. gadā stādīta liepu aleja un Johana Vilhelma Knīrima 1869. gadā stādītais dižozols. Pirmā 
Pēterupes draudzes baznīca celta 1641.gadā. Mūsdienās saglabājusies ceturtā – 1856. gadā uzceltā baznīcas ēka. Jau 
kopš 17. gs. beigām rakstītos avotos ir pieminēta Pēterupes mācītāju muiža, kuras parks un ēkas daļēji saglabājušās 
līdz mūsdienām. 
Ainažu iela 4, Saulkrasti, www.saulkrastubaznica.lv, GPS 57.2607690, 24.4166962

104. Saulkrastu velosipēdu muzejs. Muzejā aplūkojams viens no pirmajiem augstrata divriteņiem, velosipēds ar 
pirmajām piepūšamajām riepām un pat koka divritenis. Bez velosipēdiem kolekcijā plaši pārstāvētas dažādas lietas, 
kuras saistītas ar divriteņu lietošanu, riteņbraukšanas sportu, biedrībām un velosipēdu ražošanu. Šī ir vienīgā seno 
velosipēdu kolekcija Latvijā. Kolekcijas veidošanās sākusies 1977. gadā.
Rīgas iela 44a, Saulkrasti, +371 28883160, latvello@inbox.lv, www.velomuseum.lv, GPS 57.2418473, 24.4010733

105. Katrīnas II liepas. 1764. gadā Katrīna II pagodināja Igauniju un Vidzemi ar savu ceļojumu no Pēterpils uz Rīgu. 
Ķeizariene vēlējās pārliecināties, vai arī Livlandes guberņā ir vēl zemnieki, kuri neprot lasīt un rakstīt, un vai tos var 
pirkt un pārdot. Skaistā apkārtne Katrīnu II iedvesmoja. Viņa peldējusies jūrā pie Baltās kāpas un šajā vietā iestādījusi 
divas liepas, kuras ir apskatāmas vēl šodien. 
Kāpu iela 2, Saulkrasti, +371 67952641, tic@saulkrasti.lv, www.visitsaulkrasti.lv, GPS 57.2336274, 24.3926184

106. Carnikavas Novadpētniecības centrs. Gaujas lejtecē, Carnikavā 17. gs. atradās vienīgā pārceltuve, kuras 
tuvumā tika uzcelta Cēlāju māja. 1966.  gadā šo māju nogādāja Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, bet 
2012. gadā tās kopiju Gaujas krastā uzbūvēja no jauna. Tagad tajā ierīkots Novadpētniecības centrs, kas iepazīstina ar 
novada tradīcijām un vērtībām, kā arī ar īpašo nēģu zvejas arodu.
Jomas iela 7, Carnikava, +371 29128086, +371 29326285, tic@carnikava.lv, www.tourism.carnikava.lv, 
GPS 57.1353296, 24.2713164

  Carnikava, Stacijas iela 5, +371 67708443, +371 29326285, 
tic@carnikava.lv, www.tourism.carnikava.lv

107. Rīga un Vecrīga. Vecrīga ir Rīgas pilsētas vissenākā daļa. Tā ir iekļauta UNESCO Pasaules kultūras mantojuma 
sarakstā. 2007. gadā, pateicoties Vecrīgas panorāmai un siluetam, Rīga ieguva Eiropas Mantojuma zīmi. Rīga ir 2014. 
gada Eiropas kultūras galvaspilsēta. 

  Rīga, Rātslaukums 6, +371 67037900, info@rigatic.lv, www.liveriga.lv

Tūrisma informācijas centrs
Iepriekš pieteikties
Grupām iepriekš pieteikties
Iepriekš pieteikties laikā posmā no novembra līdz maijam

  Sanktpēterburgas pilsētas tūrisma informācijas birojs. SanktPēterburga, Sadovaja iela 14, 
+7 (812) 3102822, http://ispb.info/, info@ispb.info, infocenter_spb@mail.ru

1. Jelaginas salas pils ir arhitekta Karla Rosi pirmā, Krievijas carienei Marijai Fjodorovnai celtā pils. Salu, kura ar 
lielām grūtībām tika atkarota Pēterburgas purvainajai zemei, pārvērta par Krievijas ziemeļu Isola bella – “Skaisto salu”, 
bet tur esošo parku atzina par vienu no skaistākajiem Eiropā. Tieši tāds, šīs pils  parka ansamblis ir saglabājies arī līdz 
mūsdienām. Jelaginas salas pils tiek uzskatīta par vienu no labākajiem ampīra periodu raksturojošiem arhitektūras 
pieminekļiem Krievijā. 
Sanktpēterburga, Jelaginas sala 4,  GPS 59.979764, 30.259767

  Ļeņiņgradas apgabala tūrisma informācijas centrs. SanktPēterburga, Zamšina iela 6, 
+7 (812) 4587328, +7 (812) 4587327, lentravel@mail.ru, http://www.lentravel.ru/itc

2. Vēsturiski memoriālais muzejs – Ščerbova muiža ir izcils un unikāls modernisma stila arhitektūras piemērs. 
Pāvels Egorovičs Ščerbovs bija pazīstams krievu 19. gs. beigu – 20. gs. sākuma karikatūrists. No oktobra līdz maijam, 
svētdienās, vēsturiskajā muzeja zālē tiek rīkoti kamermūzikas koncerti  “Svētdienas vakari pie kamīna”. 
Ļeņingradas apgabals, Gatčina, Čehova iela 4, GPS 59.557363, 30.133644 

3. Suida – A. P. Hanibala, izcilā krievu dzejnieka A. S.Puškina vectēva, bijusī muiža. Muzejs iekārtots bijušajā viesu 
mājā. Līdz mūsdienām ir saglabājušās vēl arī vairākas citas celtnes – pārvaldnieka māja, stallis, kalpu māja, smēde un 
kūts. Muižu izdaiļo vecais, 26 ha lielais parks.
Ļeņingradas apgabals, Gatčinas rajons, Suidas ciems, Centraļnaja iela 1, GPS 59.466108, 30.124884

4. Muzejs “A.  S. Puškina aukles namiņš” ataino zemnieka māju 18.–19. gs., ar tai raksturīgo iekārtojumu un 
īpašo atmosfēru. Puškins Arinu Rodionovnu apdziedāja daudzos savos darbos, jo bērnībā tieši aukle vienmēr atradās 
dzejniekam blakus, kļūstot par viņa audzinātāju un draudzeni. 
Ļeņingradas apgabals, Gatčinas rajons, Kobrino ciems 27, GPS 59.428127, 30.115026

5. Muzejs “Stacijas uzrauga māja”  pirmais muzejs Krievijā, kas ir veltīts kādam literāram varonim. Tas atrodas 
18.–19. gadsimta pasta stacijas ēkā un viesiem piedāvā aizraujošu ekspozīciju. Muzejā regulāri organizē festivālus un 
izglītojošus pasākumus bērniem. Blakus mājai esošajā baznīcā divas reizes gadā notiek pareizticīgo svētku svinības. 
Ļeņingradas apgabals, Gatčinas rajons, Viras ciems, Bolshoj projezd 32А, GPS 59.348027, 29.959061

6. Kafejnīca-restorāns “Samsona Viriņa Traktieris” ir iekārtots krievu tradicionālajā stilā. Traktieris savus viesus 
iepriecina ar patīkami viesmīlīgu atmosfēru un krievu nacionālās virtuves piedāvāto ēdienu dažādību.   
Ļeņingradas apgabals, Gatčinas rajons, Viras ciems, Bolshoj prospekt 34, GPS 59.346482, 29.959058

7. Senā krievu muiža Izvara apmeklētājiem piedāvā iepazīties ar mākslinieka un filozofa Nikolaja Konstantinoviča 
Rēriha muzeju, kas izvietots 60 ha plašā teritorijā un to veido deviņas 18.–19.  gs. ēkas, ezers un sens parks. Šis muzejs 
atspoguļo dabas, arheoloģijas, vēstures un kultūras vienotību.
Ļeņingradas apgabals, Volosovas rajons, Izvaras ciems, GPS 59.351282, 29.517009

8. “Rožģestveno” muižas muzejs. Jūs varēsiet iepazīties ar unikālas, 18. gs. beigās celtas mājas vēsturi. Muzeja 
ekspozīcijas stāsta par rakstnieka – emigranta V. V. Nabokova dzīvi un radošo darbību, kā arī par dzīvi sen aizgājušajā 
muižniecības laikmetā. Apmeklētājus aizraus muzejā izstādītā taureņu kolekcija. Taču, muiža – tā ir vēl arī plašs parks, 
kurā ir iespējams apskatīt alas un avotus, kas laužas ārā no sarkanajām klintīm. Viens no avotiem tautā tiek uzskatīts 
par svētu. 
Ļeņingradas apgabals, Gatčinas rajons, Rožģestveno ciems, GPS 59.316961, 29.946056

9. N. A. Rimska – Korsakova memoriālais muzejs “Ļubenska” un “Večaša”. Apmeklējot ar RimskiKorsakovu 
saistītās piemiņas vietas, jūs gūsiet iespēju izpētīt tos parkus, dārzus un muižas, kurus pazina komponists, un  dziļāk 
ieskatīties viņa muzikālajā pasaulē.
Pļusas rajons, Večašas ciems, GPS 58.391176, 29.583595

10. Pleskavas kremlis (Kroms). Kremlis ir pilsētas reliģiozais, vēsturiskais un arhitektūras centrs. Tajā iekļaujas 
sarežģīts cietokšņa aizsargsienu un torņu komplekss, t.s. Dovmontova pilsēta, Večes laukums (13.–16. gs.), 
Svētās Trīsvienības katedrāle (17. gs.), Tiesu palāta (1692.–1695. g., 1701. g.), Zahabs – šaura ieliņa starp diviem 
aizsargmūriem.
Pleskava, Kremlis 1, +7(8112)724574,  GPS 57.8221, 28.3290

  Pleskava, Ļeņina laukums 3, +7 953 242 57 00, infopunktpskov@yandex.ru,
 http://tourism.pskov.ru/

11. Izborskas muzejrezervāts. Izveidots 1964. gadā pēc vietējo iedzīvotāju iniciatīvas. Nozīmīgākie arhitektūras 
un arheoloģijas pieminekļi – Trurovas pilskalns (8. gs.), Izborskas cietoksnis (14. gs.), Slāvu avoti, Maļskas klostera 
ansamblis (15. gs.), dievnami, svētnīcas, svētie krusti. Izborskas apkārtne ir Krievijas Ziemeļrietumu līdzenuma dabas 
piemineklis. Darbojas muzeju un tūrisma komplekss “Zemnieka sēta”. Apmeklētājiem piedāvā interesantas ekskursijas 
muzejrezervātā, krievu pirti, zirgu izjādes un braucienus ar laivām. 
Pleskavas apgabals, Izborska, Pečoru iela 39, +7(81148)96696, www.museum-izborsk.ru, GPS 57.70821, 27.8589  

12. Pleskavas-Pečoru Svētā Uspenska klosteris – viens no lielākajiem un Krievijā vislabāk pazīstamajiem vīriešu 
klosteriem, kuram ir gadsimtiem ilga vēsture. 1473. gadā te iesvētīja smilšu uzkalnā izraktās alās izveidotu Uspenija 
baznīcu, ko uzskata arī par klostera dibināšanas laiku. 
Pleskavas apgabals, Pečori, Meždunarodnaja iela 5, +7 (81148) 92601, www.pskovo-pechersky-monastery.ru/, 
GPS 57.80945, 27.61427

13. Seto viensētas muzejs un tējas nams Čaimāja. Setu viensētas muzejā ir iespējams iepazīt 19. gadsimta bei gu 
un 20. gadsimta sākuma viensētas arhitektūru, senos darbarīkus un rokdarbus. Čaimājā piedāvā baudīt setu tautas 
ēdienus no ar rokām izgatavotiem māla traukiem. Iepriekš piesakoties, tiek piedāvāta grupu ēdināšana, svinību galdu 
klāšana, uzstājas setu kori, muzikanti, iespēja izmantot sanāksmju zāli u. c.
Pikk iela 56, Värska, Põlva apriņķis, +372 505 4673, info@setomuuseum.ee, www.setomuuseum.ee, 
GPS 57.942425, 27.651537   

14. Verskas sanatorija un ūdens centrs. Verskas sanatorija, ar savu ārstniecisko procedūru piedāvājumu, ir unikāla 
visā Igaunijā. Veselības uzlabošanai te piedāvā dabīgus ārstniecības līdzekļus – saldūdens ārstnieciskās dūņas un 
Verskas minerālos ūdeņus, kā arī citas ķermeņa atveseļošanas procedūras. Ūdens centrā atrodas peldbaseins, baseins 
bērniem un zīdaiņiem, dažādas zemūdens masāžas vannas un pirtis, kafejnīca, bērnu rotaļu istaba, skaistumkopšanas 
salons, solārijs, trenažieru zāle.
Väike-Rõsna ciems, Värska pagasts, Põlva apriņķis, +372 799 3901, info@spavarska.ee, www.spavarska.ee, 
GPS 57.984077, 27.620731    

  Kooli iela 1, Räpina, Räpina pagasts, Põlva apriņķis, +372 799 5001, polvamaa@visitestonia.com, 
GPS 58.09724, 27.464794

15. Repinas osta un ezera piekraste. Labvēlīgie vēji Repinas piekrasti pārvērtuši par kaitotāju un sērfotāju iecienītu 
vietu pavasarī un vasarā. Pludmalē atrodas skatu tornis, no kura paveras lielisks skats uz polderi un Lemmijerves ezeru. 
Vakaros pludmale ir apgaismota. Repinas ostā ir mūsdienīgi apstākļi ūdens transporta līdzekļu pietauvošanai un 
nolaišanai ūdenī. Uz Peipusa ezeru ir iespējams nokļūt jebkuros laika apstākļos.
Raigla ciems, Räpina pagasts, Põlva apriņķis, +372 799 9500, vald@rapina.ee, www.rapina.ee, 
GPS 58.12606, 27.530249   

16. Repinas papīrfabrika. Repinas papīrfabrika ir vecākais strādājošais ražošanas uzņēmums Igaunijā, kura vēsture 
sniedzas gandrīz 300 gadu tālā pagātnē. Papīrfabrika Repinā, kas darbojas uz atjaunojamu tehnoloģiju pamata, 
uzsāka darbu jau 1734. gadā. Papīrfabrikas ēka ir piedzīvojusi vairākas pārbūves. Tā iekļauta Eiropas unikālāko 
industriālo arhitektūras pieminekļu sarakstā. Ekskursiju gaitā ir iespējams iepazīties ar fabrikas vēsturi un ražošanu 
šodien. Ekskursijas notiek igauņu valodā un ilgst aptuveni 1 stundu.
Pargi iela 23, Räpina, Põlva apriņķis, +372 799 8240, rappin@rappin.ee, www.rappin.ee, GPS 58.096764, 27.454884  

17. Sillapē pils un parks, Repinas novadpētniecības un dārzniecības muzejs. Repinas apvidus pērle 
un nozīmīgākā vieta ir 19. gadsimta vidū vēlīnā klasicisma stilā  celtā muižas galvenā ēka vai Sillapē pils un ap to 
izveidotais parks, ar lielu sugu dažādību. Muzejs atrodas pils pirmajā stāvā. Tas sniedz ieskatu Repinas novada, muižas, 
papīrfabrikas un dārzniecības skolas savdabīgajā un raibajā vēsturē.
Pargi iela 28, Räpina, Põlva aprinķis, +372 799 9545, muuseum@rapina.ee, GPS 58.09727, 27.450766  

18. Repinas radošā māja. Repinas radošā māja atrodas vēsturiskās Repinas muižas staļļa/kariešu ēkā, kuru rotā 
arkāde. Radošajā mājā tiek piedāvātas nodarbības mākslas, foto, māla, stikla, sveču darbnīcās, bet brūzī – skaņas, 
audumu un šūšanas darbnīcās. Izstāžu zālē apskatei atvērtas dažādas mākslas un rokdarbu izstādes. Iespējams 
iegādāties suvenīrus vai arī izgatavot tos pašiem savām rokām.
Pargi iela 31, Räpina, Räpina pagasts, Põlva apriņķis, +372 5301 0830, ariabi@ariabi.ee, www.rapinaloomemaja.ee, 
GPS 58.09629, 27.450933  

19. Mostes muiža. Blakus greznajai muižas galvenajai ēkai, atrodas Mostes muižas lepnums – viens no Igaunijas 
vērienīgākajiem historicisma stilā būvētajiem palīgēku kompleksiem. Muižas galvenajā ēkā darbojas skola.  
Renovētajā bijušās muižas kokapstrādes darbnīcā atrodas viesu nams, bet bijušajā darba zirgu stallī ir iekārtota 
restauratoru darbnīca. Pārvaldnieka mājā tagad atrodas Mākslas un sociālās prakses centrs un bijusī kūts ir kļuvusi par 
koncertzāli ar 500 skatītāju vietām.
Mooste alevik, Mooste pagasts, Põlva apriņķis, +372 511 7848, info@moostemois.ee, www.moostemois.ee, 
GPS 58.16096, 27.191288   

20. Jāniraotu putnu parks. Parkā nodarbes var atrast kā lieli, tā mazi. Lauku mājā mīt liels skaits dažādu putnu 
sugu: nelidojoši putni, fazāni, ūdensputni un krātiņos dzīvojoši putni, kā arī mazi un lieli dzīvnieki. Tiem, kuri 
interesējās par dārzkopību, Jāniraotu parkā būs iespējams iepazīt dažādus dārza augus, kā arī tos iegādāties. Atvērts 
no 1. maija līdz 30. septembrim.
Madala ciems, Lasva pagasts, Võru apriņķis, +372 5342 3433, info@jaaniraotu.ee, www.jaaniraotu.ee, 
GPS 57.909634, 27.31001  

21. Piusa alu apmeklētāju centrs. Piusa smilšu alas ir velvju veida pazemes ejas, kas izveidotas kādreizējai stikla 
ražošanai nepieciešamo smilšu ieguvei. Sikspārņiem labvēlīgie dzīves apstākļi alu ir pārvērtuši par lielāko sikspārņu 
ziemošanas vietu Igaunijā. Apmeklētāju centrs sniedz ieskatu alu vēsturē, kalnraču grūtajā ikdienas darbā un stāsta 
par apkārtējo aizsargājamo teritoriju. Gida pavadībā var apmeklēt arī vienīgo apskatei atvērto muzeja alu.
Piusa ciems, Orava pagasts, Põlva apriņķis, +372 797 9010, info@piusa.ee, www.piusa.ee, GPS 57.84048, 27.468927  

22. Setu zemes tūrisma viensēta. Šī viensēta iepazīstina ar setu tautas kultūru un vietējiem ēdieniem. Svinību 
mājā vienlaicīgi var uzņemt 150 cilvēkus. Tiek rīkotas dzimšanas dienu un kāzu svinības, atzīmēti vasaras svētki. 
Šeit darbojas arī “SetoResto”, kur pēc iepriekšēja pasūtījuma no vietējiem produktiem gatavo vienkāršus un gardus 
ēdienus. Dūmu pirts ir apvidū lielākā, uz tās lāvām var sasēsties 10 cilvēki. Bērnus iepriecinās Setu Bērnu Rotaļu zeme.
Kalatsova ciems, Meremäe pagasts, Võru apriņķis, +372 516 1941, +372 508 7399, seto@setotalu.ee, www.setotalu.ee, 
GPS 57.740086, 27.430443  
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