Brīvdienas Enter Gauja muižās

Šī ir Tava iespēja izbaudīt to, kas slēpjas dižajā klusumā, ko mežu ielenkumā izsenis
glabājuši muižnieki. Dodies turp un, klusumā velkot otu pār audeklu, sajutīsi, kā
krāsa iesūcas tajā un, malkojot tēju muižas dārzā, dzirdēsi, kā tikšķ vecā muižnieka
pulkstenis.
Mēs aicinām iepazīt Latviju, ceļojot laikā un izbaudot varenu gadsimtu apdvestu
klusumu aristokrātu vēsturiskajās rezidencēs. Tevi gaida patiesi muižnieciska
viesmīlība, iespēja iejusties Latvijas dižciltīgo pasaulē un sastapties ar tās plašo
mantojumu, kā arī baudīt īpaši izsmalcinātu ceļojumu gleznainu ainavu ieskautā
diženumā.
Ceļojuma laikā varēsi viesoties nozīmīgākajās Gaujas reģiona muižās un pilīs, kas
piedāvā gan izsmalcinātas maltītes un nakšņošanas iespējas, gan daudzveidīgu
papildus pakalpojumu klāstu, sākot ar ekskursiem cauri muižnieku laikiem un beidzot
ar apcerīgām zirgu izjādēm Latvijas laukos.
Dodies izsmalcinātā ceļojumā pa vēstures zīmju uzlādēto klusumu, kurā paslēpts tieši
Tev veltīts piedzīvojums!

BĪRIŅU
PILS

Uzpūšot vieglam vējiņam, parkā sāks sačukstēties koku lapas. Spārnu vēzienu švīksti
liecinās par stārķa atgriešanos mājās pils tornī. Spēlējot paslēpes ūdensrozēs,
sasauksies pīles. Pirtī čabēs bērzu slotiņas, bet garām rimti aizdipinās zirgs. Ota viegli
saskarsies ar audeklu, tiecoties iemūžināt šo klusumu.

ROMANTIKA UN MIERS
Limbažu novads, Bīriņi
+ 371 64024033
hotel@birinupils.lv
www.entergauja.com

Nakšņošana dizaina numuriņos
Restorāns
Muižas parki un lapenes
Peldu vietas
Parka bibliotēka
Stallis, izbraucieni kamanās

DIKĻU
PILS

Pils autentiskajā interjerā Tu pakāpienu maigajā čīkstoņā sadzirdēsi paša laipnā
pilskunga soļu atbalsi. Pils dīķa ūdens vienmērīgā čalošana iepludinās Tevī liegu skaņu
ainavu, ko izbaudīt ikvienā diennakts stundā. Parka kuplo koku šalkoņā saklausīsi
sendienu vieglo laika plūdumu, kad pat putni čivināja daiļāk.

VIETA VĒSTURES GARDĒŽIEM
Kocēnu novads, Dikļu pagasts, Dikļi
+371 64207480
pils@diklupils.lv
www.entergauja.com

Nakšņošana dizaina numuriņos
Gardēžu restorāns
Eko SPA
Medības
Kamīnu un gleznu kolekcijas
Izbraucieni zirga pajūgā / kamanās

KĀRĻAMUIŽA

Rosīgi mutuļos Amatas upes ūdeņi, bet naktsvijoļu pļavā griezīs grieze un, skaļi klabinot,
stārķis sauks mājās mīļoto. Simtgadīgajā ābeļdārzā ar ritmiskiem būkšķiem pret zemi
atsitīsies āboli. Pirtī ūdens šalts liks iečurkstēties akmeņiem, bet, vējā šūpojoties,
iečīkstēsies šūpuļtīkls.

MUIŽA DABAS EPICENTRĀ
Amatas novads, Drabešu pagasts, Kārļi
+371 26165298
info@karlamuiza.lv
www.entergauja.com

Vēsturisko personāžu numuriņi
Dabas ainavu parks
Pastaigu takas
Mājas restorāns
Vēsturiskais ābeļdārzs
Tradicionālā pirts

MĀLPILS
MUIŽA

Pagalmā nomierinoši čalos strūklaka, pie kuras veldzēt slāpes nosēdīsies putni. Muižas
priekštelpā ar notīm rotaļāsies senlaicīgs klavesīns, kam piebalsos sveču liesmu maigā
žūžināšana. Muižas spokam veicot nakts apgaitu, iečīkstēsies gleznas rāmis.

IZSMALCINĀTI MIRKĻI BEZRŪPĪGAI ATPŪTAI
Mālpils novads, Mālpils, Pils iela 6
+371 26666600
info@malpilsmuiza.lv
www.entergauja.com

Nakšņošana dizaina numuriņos
Gardēžu restorāns
Ēdienu gatavošanas meistarklases
Mākslas vērtības
Antīkie divriteņi
Lidojums ar gaisa balonu

KRIMULDAS
MUIŽA

Mežu šalkoņu papildinās liegi plūstošas ūdens skaņas, laivām kuģojot cauri Gaujas
senlejai. Niķīgi iečīkstēsies gaisa tramvajiņš, bet vīna pagrabā mucu caurumos ar dobju
troksni tiks iesistas tapas. Satraukti sasauksies putni, netiekot klāt gardumiem muižas
siltumnīcā.

SKAISTO SKATU REZIDENCE
Siguldas novads, Sigulda, Mednieku iela 3
+371 67972232
krimulda@lis.lv
www.entergauja.com

Skatuvieta uz senleju
Vīna darītava, degustācijas
Gaisa tramvajs
Pastaigu takas
Veselības procedūras
Hostelis

UNGURMUIŽA

Šarmantajā baroka pērlē tu saklausīsi rimtu idilli – tīkamā klusumā aplūkotie sienu
gleznojumi iztēlē radīs spilgtas atbalsis par mierpilniem un bezrūpīgiem laikiem koka
muižā. Izbrauciens ar zirgu pajūgu liks ieskanēties pagājības rāmajiem pakaviem, ļaus
noticēt senatnes nesteidzīgajai harmonijai.

UNIKĀLA KOKA BAROKA PILS
Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts
+371 22007332
info@ungurmuiza.lv
www.entergauja.com

Unikāla koka muiža
Nakšņošana lauku muižā
Vēsturiski sienu gleznojumi
Seno recepšu restorāns
Tējas dzeršanas rituāls
Zirgu pajūgi

CĒSU
PILS

Pils dārza mierpilnajā gaisotnē ieplūdīs rotaļīgas čalas no vecpilsētas strūklakām, kurās
veldzējas laiskie Vidzemes vēji. Tiem piebalsos nesteidzīgas baznīcas zvanu atbalsis
un amatnieku rīki, rāmā dunā darinot skaistas senlaiku rotas. Bet kaut kur pilskungu
stādīto koku pavēnī skūpstīsies slepeni mīlētāji.

SENAS PILSĒTAS DZĪVES CENTRS
Cēsu novads, Cēsis, Pils laukums 9
+371 28318318
pils@cesis.lv
www.entergauja.com

Vēstures un mākslas muzejs
Skatu tornis pār Cēsu vecpilsētu
Pasākumi un koncerti
Seno rotu kalve
Pils parks
Viduslaiku darbnīcas

VIENKOČU
PARKS

Senlaiku amatnieku darbnīca ļaus Tavām ausīm saklausīt, kā reiz klaudzēja rokām
darināts āmurs un skanēja ēvele, ar kuru darbojas īsts meistars. Bet meža paēnā klusi
sačukstēsies amatnieka skulptūras, stāstot sen aizmirstus stāstus par veco muižnieku
radītajiem meistardarbiem.

MUIŽAS GALDNIEKA MEISTARDARBI

Koka amatniecības muzejs
Vēsturisku muižu miniatūras kopijas
Līgatnes novads, Augšlīgatne, Vienkoči
Koktēlniecības parks
+371 29329065
Rokdarbu meistarklases
info@vienkoci.lv
www.entergauja.com

VALMIERMUIŽA

Muižas zirgu soļu dipoņa aizvedīs Tevi aizgājušajos laikos, kad saimniekoja bez trokšņa
un steigas. Slāpes būs veldzētas, jau dzirdot vien, kā gards dzīvais alus skar glāzes, un
koku ieskautais klusums ieaijās Tevi mierīgas atpūtas noskaņās.

VIESMĪLĪBAS PIETURVIETA VĒSTURES KRUSTCELĒS

Daudzināta alus darītava
Tūre pa alus darītavu
Burtnieku novads, Valmiermuiža, Dzirnavu iela 2
Latvijas garšu virtuve
+371 20264269
Vietējo labumu tirdziņš
ciemos@valmiermuiza.lv
Zirgu izjādes
www.entergauja.com

SIGULDAS
PILS

Gaisu visapkārt piestrāvos majestātiskais Gaujas senlejas klusums. Tāpēc varēsi
sajusties kā pils sargs pasaules malā, kam rūpīgi jāieklausās apkārtnes skaņu ainavā,
lai pils būtu drošībā. Savukārt, izšaujot bultu no arbaleta, dzirdēsi, ka tā aizšvīkst kā
brīvs putns straujā lidojumā.

VĒSTURISKU NOTIKUMU EPICENTRS
Siguldas novads, Sigulda, Pils iela 16
+371 67971335
info@sigulda.lv
www.entergauja.com

Kņaza neogotikas stila pils
Livonijas ordeņa pilsdrupas
Koncerti, kultūras pasākumi
Radošais kvartāls
Bruņinieku laika liecības
Skats uz Gaujas senleju

TURAIDAS
MUZEJREZERVĀTS

Ieklausoties putnu balsīs, sadzirdēsi aizraujošus stāstus par vēsturi, par zemi, par
cilvēkiem. Plašā ainava, kas būs redzama no pils torņa, pārsteigs ar dižo pirmatnīgumu,
kas viļņojas mežotajā senielejā. Mīlestības piestrāvotais gaiss liks noticēt Turaidas
Rozes cildenumam un drosmei. Cilvēku roku radītais un dabas veidotais atklāsies
vienotā harmonijā.

VĒSTURES LIECĪBU KRĀTUVE
Siguldas novads, Turaida, Turaidas iela 10
+371 67972376
turaida.muzejs@apollo.lv
www.entergauja.com

Vēstures muzejs
Muižas ēku ansamblis
Viduslaiku pils
Skatu tornis
Koka baznīca
Skulptūru dārzs

VIETA, KUR CEĻOTĀJI
KĻŪST PAR STĀSTNIEKIEM.
Gaujas nacionālais parks apvieno stāstiem un noslēpumiem
bagātu reģionu pašā Latvijas sirdī. Kopš neatminamiem
laikiem tas bijis leģendāru dabas un cilvēku notikumu
epicentrs. Vēstures elpu un dabas pirmatnīgumu šeit caurauž
dzīva kultūras vide un daudzveidīgas aktīvās atpūtas iespējas.
Atbrauc, piedzīvo un pārved mājās savu unikālo stāstu!
Vairāk informācijas par Enter Gauja muižām un citiem reģiona
tūrisma piedāvājumiem meklē www.entergauja.com.

