Latgale.
3 dienas
04.-06.09.2020.
Ceļojuma cena: EUR 125

1. diena
7:00 izbraukšana no Rīgas centra. Kafijas pauze Liepkalnu kafejnīcā Daugavas
krastā. Atašiene. 20. gs. priekšmetu (lietu), kustamas un nekustamas tehnikas
kolekcionārs – kādu var pārsteigt plašā motociklu kolekcija, citu – sens pulkstenis
vai darba kārtībā esošs gramofons. Marinzejas muižas un parka apskate Atašienē.
Iespaidīgajā ēkā mūsdienās saimnieko Atašiens vidusskola. Ja vasarā gadīsies
sastapt kādu dzīvu dvēseli, redzēsim arī iekšpusi. Teiču purva skatu tornis –
diezgan purvaina dabas ainava.
Ludza. Visvecākā Latvijas pilsēta, kas
izvietojusies skaistā vietā, blakus Ludzas ezeram. Galvenie apskates objekti –
koka arhitektūra, 14. gs. Livonijas mūra pils drupas, Romas Katoļu baznīca, ko
varētu nosaukt par Aglonas bazilikas līdzinieci un kurā, tāpat kā Aglonā, 15.
augustā notiek plaši svētki. Amatniecības centrā – Latgaļu kukņā – iespējams
pasūtīt latgaliskas pusdienas (~8 EUR). Naktsmītne lauku viesu mājā, pie Cirma
ezera, atkarībā no naktsmītņu pieejamības.
2. diena
Rāznas ezera apkārtne. Karstā laikā iespējama pelde Rāznas ezerā. Staņislava
Viļuma podnieku darbnīcas apmeklējums – te top melnā Latgales keramika.
Lielais Liepu kalns – Latgales augstākā virsotne. Kalna virsotni rotā augstākais
koka skatu tornis Latvijā (34m), līdz ar to šī ir augstākā vieta Latvijā, kurā cilvēks
parastais var uzkāpt - 323 m. vjl. Braucam cauri Ezerniekiem un Dagdai, gar
salām bagātāko Latvijas ezeru – Ežezeru. Jaundomes muiža Ežezera krastā –
atjaunotajā saimniecības ēkā izveidota mūsdienīga dabas ekspozīcija, bet muižas
ēka vēl gaida savu restaurātoru. Andrupenes lauku sēta – 20. gs. sākuma Latgaļu
lauku sēta – brīvdabas muzejs. Muzeja apskate, iespējama pastaiga pa blakus
esošo purva taku un iespēja pasūtīt latgaliskas pusdienas (~8 EUR). Kroma kolns
– entuziasti cenšas atjaunot Latgaļu koka pils ansambli. Līdzīgas pilis 9.-12. gs.
rotājušas ap 140 Latgales pilskalnus. Brauciens līdz Krāslavai. Vakara pastaigas
pa Krāslavu – Grāfu Plāteru pils parks ar iespaidīgu, bet neatjaunotu pili,
piemineklis Karņickim, Priedaines skatu tornis ar skatu uz vienu no Daugavas
lokiem. Krāslavas koka arhitektūras apbūvei raksturīgi slāviski elementi –
aplodas, augsti koka žogi un paslēpts iekšpagalms. Naktsmītne – Jaunsventes
muižā pie Daugavpils.
3. diena
Dabas parks “Daugavas Loki”. Vecticībnieku dzīvojamā māja Slutišķu šādžā un
Markovas pilskalns, Vasergelišku skatu tornis no kura paveras plašs skats uz

Daugavas lokiem (šis skats attēlots uz 10 latu naudas zīmes, ņemiet līdzi, ja vēl ir,
un salīdziniet). Ekskursija pa Daugavpils centru un cietoksni. Marka Rotko
mākslas centra apmeklējums Daugavpils cietoksnī. Pusdienas Daugavpils centrā.
Pa ceļam uz Rīgu pietura pie Dunavas pārceltuves lai pārliecinātos, ka sensenais
upju šķērsošanas veids joprojām darbojas arī Latvijā. ~ 21:30 atgriešanās Rīgā.
Cenā ietilpst:
 autotransporta pakalpojumi,
 šoferis-grupas vadītājs (Kārlis Andersons),
 1. nakts viesu mājā Latgalē. 2-3-vietīgas istabas, sanitārais mezgls gaitenī,
brokastu nav, bet ir virtuve ar traukiem. Blakus ezers, un iespēja dažādi
izklaidēties uz un pie ūdens.
 2. nakts Jaunsventes muižā Sventē. 4* viesnīca, 2-vietīgi numuri ar
labierīcībām, labas brokastis, āra baseins iekļauts cenā.


UZMANĪBU! Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam, jo vietām,
ekskursijas laikā, atradīsimies tuvu kaimiņvalstu robežām.

tel. 29563697
info@baldonescelotajs.lv
www.baldonescelotajs.lv

Papildizdevumi Latgale.
Vieta
Latgale

Objekts
Ekskursija seno lietu muzejā Atašienē
Ekskursija un pasūtītas pusdienas
Ludzas Amatnieku centrā
Latgales podnieka darbnīca
Jaundomes muiža – dabas ekspozīcija
un ekskursija
Andrupenes Latgales lauku sēta
(eksursija, pusdienas)
Kroma kolna atjaunotās Latgaļu
pilskalna būves un ekskursija
Slutišķu sādžas Vecticībnieku māja
Rotko māklas muzejs Daugavpilī.
Rotko oriģināli/visas ekspozīcijas
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Bērni

