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Festivālu laiks, kas liek sajust, izgaršot un baudīt,
sit augstāko vilni vasaras vidū.  Lai svētki gan
Jums, gan tiem, kas atbraukuši atpūsties pie Jums!

- Ieva -

EnterGauja klastera aktivitātes

5.jūlijā notika Gastronomijas partneru sanāksme
Siguldā. Apstiprināts budžets,
ieskicēti nākamie soļi, radīts uzmetums
Gastronomijas starptautisko partneru uzņemšanas
vizītei 3.-5.10.2017, kurā EnterGauja vizīte un
aktivitātes plānotas 4.oktobrī. 
Atjaunots EnterGauja ceļvedis, drīz sasniegs
lietotājus drukātā veidā. 
18.jūlijā publikācija EnterGauja popularizēšanai
portāla Del� Tūrismagida sadaļā.

1.    Klastera projekta ietvaros tiek gatavoti bukleti,
lai veicinātu vienas dienas ceļotājus no Rīgas
apciemot Gaujas Nacionālo parku. Kā pierādījās,



tad Rīgas viesnīcās, taujājot pēc iespējām izbraukt
no Rīgas, piedāvājums ir ierobežots, vai vispār
nekas netiek piedāvāts. Izveidojot bukletus par
dažādām tūrisma iespējām Gaujas Nacionālajā
parkā, tiks nodrošināta informācija ceļotājiem,
kuri vēlēsies apmeklēt šo reģionu. Tas ir
komplekss piedāvājums, kas piedāvā apskates,
izklaides un gastronomijas piedāvājumus.  Šo
bukletu sēriju varētu nosaukt par “City break”
sēriju. Šī sērija sastāvēs no sešiem bukletiem un
ietvers: Sigulda - aktīvā atpūta, Siguldas daba,
Līgatnes kultūra un daba, Atpūta Cēsīs, Atpūta
Valmierā un Atpūta Rāmkalnu apkārtnē.  Šie
bukleti, kas ir uz A4 lapas abām pusēm, tiks
izvietoti drukātā veidā Rīgas TIC un Rīgas
viesnīcās. Tie primāri tiks veidoti angļu valodā.
 Pašlaik sagatavoti maketi un ievietojamā
informācija saskaņota diviem bukletiem. Pārējiem
bukletos ievietojamā informācija ir apkopota.

2.    Noslēgusies cenu aptauja par dabas
piedāvājumu veidošanu putnu vērotājiem.
Komplekso piedāvājumu Lielbritānijas,
Skandināvijas un Nīderlandes putnu vērotājiem
veidos Gaidis Grandāns no www.latvijasputni.lv.
Jāatzīmē, ka tas ietver ne tikai putnu vērošanas
piedāvājumu, bet pilnu servisu ietverot
naktsmītnes un ēdināšanu. Paredzams, ka
piedāvājumu izstrādāšana tiks pabeigta līdz
augusta vidum. 

3.    Sagatavots komplekts tūroperatoriem, kur tiks
izvietoti iepriekš sagatavotie materiāli par Gaujas
Nacionālo parku, parādot tūrisma daudzveidīgās
iespējas. Ar šo tiks veicināta EnterGauja kā tūrisma
galamērķa atpazīstamība.  Pašreiz tiek meklēts
pakalpojumu sniedzējs, kurš varētu nodrošināt šī
materiāla ražošanu. 

4.    Ņemot vērā lielo interesi par Rīgas – Gaujas
gastronomijas reģionu tiek apkopota informācija
gastronomijas bukleta izdošanai, kur tiktu
piedāvāts 2-3 dienu ceļojumu pakete ar fokusu uz
reģiona gastronomijas piedāvājumu.  
 

 

 entergauja.com statistika



 

vairāk..

Rīgas - Gaujas gastronomijas
aktivitātes

 

Utopijas un distopijas virtuvē. Ruckas muižā, Cēsīs
8.08.2017.

Skaņu un garšu festivāls Siguldas pilsdrupās,
12.08.2017.

Antropocēnā laikmeta dzīres: Pēdējā pūķa cepšana.
Cēsīs, 12.08.2017.

Rīgas svētku restorāns 19.08.2017.

 

http://eg.createsend1.com/t/d-l-khilkdd-l-r/
http://eg.createsend1.com/t/d-l-khilkdd-l-y/
http://eg.createsend1.com/t/d-l-khilkdd-l-j/


Tuvojas iepazīšanās vizīte Pārgaujas novadā-
21.08.2017.

Turaidas muzejrezervātā strauji virzās uz priekšu
Turaidas muižas klaušinieku mājas restaurācija un
atjaunošana. Tajā tiks izvietota Latvijas valsts
simtgadei veltītā ekspozīcija "Ceļā uz Latvijas
valsti – Klaušinieks."

vairāk..

 

TIC speciālistu pieredzes
apmaiņas vizītes

 

 

Biedru jaunumi

 

Turaidas muzejrezervātā
klaušinieku mājas atjaunošana

 

http://eg.createsend1.com/t/d-l-khilkdd-l-t/


Šī ēka tiks pilnībā restaurēta, izmantojot arheologa
Jāņa Apala un arhitekta Dzintara Dribas 1985.gada
rekonstrukcijas projektu un  turpinot
eksperimentālās arheoloģijas labo praksi.

Kā jau iepriekš ziņojām Mazā Brīnumzeme
pārcēlusies uz Siguldu. Lūgums būt lietas  kursā un
nemaldināt interesentus, dalīties ar šo ziņu, ka
Mazā Brīnumzeme savus viesus uzņem Puķu ielā
2, Siguldā. 

 

Uzsākta „Rotkaļa mājas”
restaurācija Āraišu ezerpilī

 

 

Mazā Brīnumzeme  - tikai Siguldā

 

http://eg.createsend1.com/t/d-l-khilkdd-l-i/
http://eg.createsend1.com/t/d-l-khilkdd-l-d/


Valmieras vasaras teātra festivāls  veltīts ģimenēm
un bērniem. Daļu no festivālā tapušajiem darbiem
plānots iekļaut 2018. gada programmā, kas būs
veltīta un tiks rīkota Latvijas simtgades svinību
ietvaros.

vairāk..

 

Valmieras Teātra Festivāls
2017.Bērni. 4.-6.08.2017.

 

 

Šūbertiādei Ungurmuižā – 20!

http://eg.createsend1.com/t/d-l-khilkdd-l-h/
http://eg.createsend1.com/t/d-l-khilkdd-l-k/
http://eg.createsend1.com/t/d-l-khilkdd-l-u/


Kopš 2006.gada Šubertiāde kļuvusi par stabilu
tradīciju, kura pulcina ap sevi  labākos Latvijas
kamermūziķus un jaunos talantus. Jubilejas
koncerts būs īpašs un krāšņiem pārsteigumiem
bagāts: pilnā vēsturiskā sastāvā (kādā tas bija
pirms vairāk kā desmit gadiem!) tiks atskaņots
„Foreles kvintets”, līdzās Šūberta vokālajai
kamermūzikai skanēs arī valši un ekosēzes
klavierēm, kurus izdejos Cēsu vēsturisko deju kopa
„Magnolija” greznos un pēc autentiskiem
paraugiem darinātos tērpos. Koncertu vadīs,
šūbertiskus stāstus un ainiņas vārdos ietērps
aktieris Gundars Āboliņš.

vairāk..

5.08.2017.

 

http://eg.createsend1.com/t/d-l-khilkdd-l-o/
http://eg.createsend1.com/t/d-l-khilkdd-l-b/


Disku golfs Vaidavas ezera pludmalē papildinās
pēdējos gados attīstīto ezera teritorijas atpūtas
infrastruktūru, kur jau otro gadu Vaidavas ezera
krastā darbojas “Valmiermuižas vasarnīca”, kas
atpūtniekus priecē ne tikai ar atspirdzinošiem
dzērieniem, bet arī mierpilniem vasaras vakaru
koncertiem. Savukārt iespēju iepazīt Vaidavas
ezeru no laivas vai SUP dēļa piedāvā “Aktīvā
tūrisma centra EŽI” vasaras �liāle “Vaidaveži”.

 

Kocēnos atklās disku golfa parku
5.08.2017.

 

 

Papīra, brīvdabas garšu un sarunu

http://eg.createsend1.com/t/d-l-khilkdd-l-n/


Sestdien, 5.augustā, Līgatnē atkal tiks svinēti reiz
iemīļotie Papīra svētki, kur papīra godināšanu
papildinās zemnieku un amatnieku tirdziņš,
brīvdabas kafejnīcas, ekskursijas, īpašas
meistarklases, dabas garšu sarunas un improvizēts
vienas dienas restorāns „ Latviešu svinību galds”. 

vairāk..

festivāls „Pārceltuve” Līgatnē,
5.08.2017.

 

 

Golfa Diena Reiņa trasē
05.08.2017.

 

http://eg.createsend1.com/t/d-l-khilkdd-l-p/
http://eg.createsend1.com/t/d-l-khilkdd-l-x/
http://eg.createsend1.com/t/d-l-khilkdd-l-m/


Tiem, kas ar golfa spēli vēl uz Jūs, Golfa dienas ir
lieliska iespēja, lai bez maksas iepazītos ar šo spēli.
Ņemiet līdzi visu ģimeni un noķeriet pēdējo Golfa
dienu šovasar, aktīvi pavadot dienu golfa
laukumā! 

Augusta pirmajā svētdienā no pl.15.00 līdz pl. 18.00
Turaidas muzejrezervātā pils pagalmā notiks
gadskārtējie svētki ģimenēm “Šodien Turaidas pils
pieder bērniem!”, kas šogad būs veltīti tēmai
“Senie stāsti”. 

 

"Šodien Turaidas pils pieder
bērniem"  06.08.2017.

 

 

Straupes lauku labumu tirdziņš
svētdienās 06.,20.08.2017.

 

Straupes lauku labumu tirdziņš atvērts no pulksten
11.00 līdz 15.00, tas notiek Straupes zirgu pastā. Te
ir iespēja nesteidzīgi iepirkties un baudīt
gardu maltīti.

http://eg.createsend1.com/t/d-l-khilkdd-l-c/
http://eg.createsend1.com/t/d-l-khilkdd-l-e/


Aicināti plkst.11:00  Veselavas muižas dārzā, lai 60
minūšu  garumā  baudītu  mūziku uz
līdzpaņemtā deķīša, spilveniem, ar termosā
sagatavotu tēju vai  ka�ju. Ieejas maksa:  EUR 3.00

Ar Jaunzēlandes indīpopa un elektroroka grupas
“The Naked and Famous” uzstāšanos 9.augustā
“Sunset Festival '17” turpina šīs vasaras
programmu.

vairāk..

 

Muzikālās brokastis Veselavas
muižā, 06.08.2017.

 

 

"The Naked
and Famous"Siguldā 09.08.2017.

 

http://eg.createsend1.com/t/d-l-khilkdd-l-s/
http://eg.createsend1.com/t/d-l-khilkdd-l-g/


Siguldas pilsdrupu estrādē uzstāsies grupa “The
XX”. Šis elektroniskā indīroka trio patlaban ir
viena no pasaules visaktuālākajām un mūzikas
kritiķu augstāk vērtētajām britu grupām

 

The XX Siguldā, 15.08.2017.

 

 

15. augustā Siguldas pilsdrupu estrāde uzstāsies
viens no “Sunset Festival” mākslinikiem – grupa
“The XX”. Šis elektroniskā indīroka trio patlaban
ir viena no pasaules visaktuālākajām un mūzikas
kritiķu augstāk vērtētajām britu grupām

"Carnival Youth" Siguldā
26.08.2017.

http://eg.createsend1.com/t/d-l-khilkdd-l-w/
http://eg.createsend1.com/t/d-l-khilkdd-l-yd/


Pašmāju indīroka grupa „Carnival Youth” par godu
savam albumam„Vienā vilcienā” sniegs līdz šim
vērienīgāko grupas koncertu Siguldas pilsdrupās.

vairāk..

Birojs

L.Paegles 3-5, Sigulda

Ieva t.26426126, info@entergauja.com

Aivis t.29162444, aivis.reinholds@inbox.lv

Santa t.25429962, santa@entergauja.com
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