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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!

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 Nacionālā parka 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!
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KONTAKTI

Siguldas novads, 
Turaida, Turaidas iela 10

GPS 57.1866667, 24.8450335
 +371 67972376

IKGADĒJO PASĀKUMU KALENDĀRS
Turaidas Muzejrezervātā tiek atzīmēti latviešu tradicionālie 
gadskārtu ieražu svētki:
• Februāris: Meteņdiena
• Aprīlis: Lieldienu svētki
• Jūnijs: vasaras saulgriežu svētki
• Novembris: Mārtiņdiena 
• Decebris: Ziemassvētku pasākumi

NO VĒSTURES

Turaidas vēsturiskais centrs attīstījies vairāk nekā tūkstoš gadu ilgā laikposmā. Ap 11. 
gadsimtu Gaujas krastos Turaidā sāka dzīvot lībiešu tauta, kuras ikdienas ritms ritēja ciešā 
saskaņā ar dabu. Turaidas nosaukums cēlies no lībiešu valodas, kas pieder pie somugru 
valodu saimes, un ir poētiski tulkojams kā ”Dieva dārzs”.

13. gadsimta sākumā Turaidas pilskalnā atradās lībiešu valdnieka Kaupo koka pils. Pēc 
tās nodegšanas 1214. gadā Rīgas bīskaps Alberts lika būvēt mūra pili. Turaida kļuva par 
zemes valdnieku – Rīgas arhibīskapu rezidenci.

Pēc Livonijas kara 16. gadsimta beigās arhibīskapijas teritorijas nonāca Vidzemes 
bruņniecības īpašumā. Turaida kļuva par privātīpašumu un muižas centru.

Pēc ugunsgrēka 1776. gadā mūra pili vairs neatjaunoja, bet blakus pils galvenajam 
tornim tika uzbūvēta muižas īpašnieku dzīvojamā māja. Muižas saimnieciskais centrs 
attīstījās netālu no pils – dīķu un ceļu tuvumā. 

Mūsdienās garo gadsimtu atstātās liecības glabā, pēta un veido pieejamas sabiedrībai 
Turaidas muzejrezervāts. Te apmeklētāju sagaida skulptūru dārzs – Dainu kalns, kas 
vēsta par vārda un vērtību nozīmi senatnē, Gaujas lībiešu atstātās zīmes, Turaidas mūra 
pils un krāšņais skats uz Gaujas senieleju no pils galvenā torņa, savā vienkāršībā izcilā 
koka baznīca un aizkustinošais stāsts par jaunavu Maiju – Turaidas Rozi, kā arī muižas 
saimnieciskā centra gaisotne ar tās neatkārtojamo vidi un ekspozīcijām, kas rosina 
atgriezties Turaidā, vienmēr sniedzot iespēju atklāt to no jauna.

CITI PAKALPOJUMI

Koka baznīca

Muižas ēku ansambļa apskate

Ekskursijas ar gidu

Dabas takas

Kalēja smēde

Arheoloģisko izrakumu vieta

PIEDĀVĀJUMI
SKATU TORNIS UN VIDUSLAIKU PILS 
Katrā gadalaikā no Turaidas pils galvenā torņa pilnā krāšņumā skatāms daudzveidīgais Gaujas un tās apkārtnes 
skaistums, ļaujot ieraudzīt tikpat neskartu apkārtnes pirmatnīgumu kā pils saimniekiem viduslaikos.

VĒSTURES MUZEJS
Ekspozīcijas brīvā dabā un telpās izved cauri gadsimtu norisēm. Lībiešu valdnieks Kaupo, varenie Rīgas arhibīskapi, 
drosmīgā jaunava Maija – Turaidas Roze un vairāk nekā 40 paaudžu likteņstāsti – nekas netiek noklusēts. Jaunākā 
ekspozīcija „Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis” Turaidas muižas klaušinieku mājā atspoguļo 
19. gadsimta un 20. gadsimta sākuma norises Latvijas teritorijā.

SKULPTŪRU DĀRZS
Laukakmens skulptūras, kas veltītas latviešu tautasdziesmai, savā valodā izdzied tautas vitalitātes noslēpumu, 
latvisko dzīvesziņu, sniedzot dzīvesprieku, enerģiju un melodiskas domas ikviena Dainu kalna apmeklētāja prātā.

* Apmeklējuma cena pieaugušajam ziemas sezonā 3,50 EUR, vasaras sezonā 6 EUR. 
* Ekspozīcijas “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. saimnieks. Pilsonis” apmeklējums pieaugušajiem 3.00 EUR

TURAIDAS MUZEJREZERVĀTS
Vēstures liecību krātuve

Turaidas vēsturiskā centra stāsts sniedzas tūkstoš gadu garumā, un tā liecības caurvij 
daudzveidīgās muzejrezervāta ekspozīcijas. Senā kaula stabulīte maigi izspēlē Gaujas 
lībiešu dzīvesstāstu. Majestātiskā Gaujas senieleja piešķir diženumu Turaidas mūra pilij, 
kas gadu simtus bijusi rezidence zemes valdniekiem. Turaidas Rozes piemiņas vietas 
apmeklējums daudziem ir kļuvis kā svētceļojums, veltīts mīlestības spēkam un uzticībai. 
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KONTAKTI

Sigulda, Pils iela 16/18
GPS 57.1655629, 24.8479531

+371 67970263

IKGADĒJO PASĀKUMU KALENDĀRS
• Janvārī: Ziemas garšu svinēšana
• Lieldienās: Šūpoļu festivāls
• Maijā: Siguldas pilsētas svētki
• Jūnijā: „Līgo Siguldā”
• Jūlijā: Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki, Muzikālās 

brokastis svētdienu rītos
• Decembrī: Ziemas koncertzāle Siguldas pils kvartālā
• Brīvdabas koncerti

NO VĒSTURES

Siguldas pils ir senākā mūra pils novadā, un tās dzīve sākās 13. gadsimta sākumā, 
kad Zobenbrāļu ordenis šeit izbūvēja cietoksni. 18. gadsimta sākumā Ziemeļu kara laikā 
to nopostīja un vairs neatjaunoja. Līdz mūsdienām saglabājusies daļa nocietinājuma un 
atjaunots pils tornis, no kura aplūkot apkārtnes dabu un ieskatīties pils pagalmā, iztēlojoties 
viduslaiku dzīves ikdienu.

Jaunā Siguldas pils, kas celta 19. gadsimta beigās neogotikas stilā, kalpoja kā dzīvojamā 
māja kņaza Kropotkina ģimenei. Šajā laikā Sigulda attīstījās kā vasaras atpūtas un tūrisma 
centrs, īpaši pateicoties jaunuzceltajai dzelzceļa līnijai.

Pēc Pirmā pasaules kara, kad pils tika izpostīta, tā kļuva par radošas atpūtas un 
jaunrades mītni rakstniekiem un žurnālistiem un tika pārdēvēta par Rakstnieku pili. Drīz 
vien pils tika atjaunota un kļuva par pansiju. 1937. gadā ēkā notika vērienīgi labiekārtošanas 
darbi arhitekta Augusta Birkhāna vadībā. Siguldas pils kļuva par greznāko un modernāko 
atpūtas pili Baltijā ar unikālu nacionālā romantisma interjeru.

Mūsdienās Siguldas pils kvartālā atrodas Siguldas novada pašvaldība, un apkārtējās 
muižas ēkas tiek veidotas par radošu centru, kurā idejas īsteno amatnieki un mākslinieki, 
senatnes vidē veidojot laikmetīgās mākslas darbus.

CITI PAKALPOJUMI

Skats uz Gaujas senleju

Ekskursijas Livonijas ordeņa Siguldas pilī

Gida pakalpojumi 

Amatnieku darbnīcas un tajās pieejamās aktivitātes

Kultūras pasākumi

PIEDĀVĀJUMI
KŅAZA NEOGOTIKAS STILA PILS
Kropotkinu dzimtas idilliskā mītne, kas būvēta atpūtai un dzīvespriekam Gaujas zaļo ainavu ielokā, mūsdienās ir 
pievilcējspēks, ap sevi veidojot seno dienu izsmalcināto gaisotni, ko šeit baudīja mākslinieki un augstmaņi.

LIVONIJAS ORDEŅA SIGULDAS PILS
Pastaigas pils mūros iedzīvina iztēlē viduslaiku dzīves ainas, bet no atjaunotajiem torņiem aplūkojama apkārtnes 
pirmatnīgā daba. Atlikušās drupas ļaus nojaust kādreizējo pils varenību Livonijā un pasapņot kā romantisma 
laikmetā, kad drupas uzskatīja par mākslu.

RADOŠAIS KVARTĀLS
Vecajās muižas ēkās nu saimnieko radošās dzirksts meistari, kuru darbu var ne tikai pavērot, bet arī droši pielikt savu 
roku, lai izveidotu kādu īpašu piemiņas velti no Siguldas pils apmeklējuma.

* Livonijas ordeņa viduslaiku pils apmeklējuma cena pieaugušajam 2 EUR 

SIGULDAS PILS
Vēsturisku notikumu epicentrs

Pils, kuras gleznaino akmeņu sienās reiz atpūtās kņazi, bet šodien skanējumu rod 
slavenākais opermūzikas festivāls, gadsimtiem ilgi bijusi vēsturisku notikumu epicentrs. 
Gaujas tuvums un ainaviskā senleja ir vienreizēja estrāde cilvēces un dabas mākslas darbu 
apjūsmošanai. Liegas mūzikas skaņas no pils dārza un radošā kvartāla duna iedzīvina 
pils harmonisko gaisotni. Saplūstot ar eleganto neogotikas arhitektūru, pils apmeklējums 
iegūst smalku un cildenu pēcgaršu.
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CĒSU PILS
Senas pilsētas dzīves centrs

Cēsu pilī un muzejā var iepazīt stāstu par pilsētu un cilvēkiem, kas veidojuši Vidzemes, 
Latvijas un pat Eiropas vēsturi. Gadsimtiem seno ēku krāšņums veido unikālu laikmetu 
saspēli astoņu gadsimtu griezumā. Mākslas un vēstures cienītāji šeit atrod rosinošas 
izstādes, bet Jaunās pils Lademahera tornis piedāvā neatkārtojamu skatu pār Cēsu 
vecpilsētu. Jaunajā pilī un tās parkos sajūtams romantisma laika skaistums, ko veido 
smalkais dabas un aristokrātijas sajaukums.

KONTAKTI

Cēsu novads
Cēsis, Pils laukums 9

GPS 57.3133598, 25.2686263
 +371 64121815

NO VĒSTURES

Jau 11. gadsimtā senā vendu cilts Riekstu kalnā uzbūvēja koka pili, ap kuru turpmākajos 
gadsimtos attīstījās Cēsu pilsēta. 13. gadsimtā līdzās koka pilij izbūvēja vācu ordeņa Cēsu 
pili, bet 14. gadsimtā Cēsīm jau tika piešķirtas pilsētas tiesības. Laika gaitā ordeņa pils 
vērienīgi pārbūvēta un savu galīgo arhitektonisko veidolu ieguvusi tikai 16. gadsimta 
sākumā.

Šaujamieroču attīstības rezultātā ordeņa pils pakāpeniski zaudēja savu militāro nozīmi 
un tā vairs netika izmantota aizsardzības mērķiem. Pēc Lielā Ziemeļu kara 18. gadsimta 
sākumā no pils pāri palikušas bija tikai drupas, to vairs neatjaunoja un biezos pils mūrus 
pilsētnieki izmantoja kā akmeņlauztuves.

18. gadsimta nogalē ordeņa pils teritorijā uzbūvēja pilsmuižas kungu dzīvojamo māju, 
kas šodien ir Cēsu Jaunā pils. Tajā līdz pat 1. Pasaules karam saimniekoja grāfu fon Zīversu 
dzimta, ierīkojot unikālu parādību tā laika Eiropā – greznu istabu, kas paredzēta tikai kafijas 
baudīšanai. Viņi izveidoja arī plašu bibliotēku, un tā ir apskatāma vēl šodien. Zīversu laikos 
tika izveidota aukstā ūdens dziedinātava un Alekša parks pastaigām, kā arī vēsturiskā alus 
darītavas ēka.

1918. gadā Cēsu Jaunajā pilī dibināta pirmā Latvijas nacionālās armijas vienība – Cēsu 
rota, kas ieguvusi simbolisku nozīmi Latvijas neatkarības cīņu vēsturē.

Kopš 1949. gada par Cēsu pils kompleksu rūpējas Cēsu Vēstures un Mākslas muzejs.

CITI PAKALPOJUMI

Seno rotu kalve

Viduslaiku dārzs

Pasākumi un koncerti 

Seno amatu darbnīcas

PIEDĀVĀJUMI
MUZEJS CĒSU JAUNAJĀ PILĪ
Smalkās un graciozās iekštelpas ieved aizgājušo laiku gaisotnē, ļaujot nokļūt apaļajā muižnieku bibliotēkā un unikālajā 
kafijas istabā. Savukārt muzeja pastāvīgā izstāde „Cēsis – Latvijas vēstures simbols” ļauj autentiskā gaisotnē uzzināt 
par Cēsu īpašo nozīmi Latvijas vēsturē.

CĒSU VIDUSLAIKU PILS
Pastaiga pa viduslauku pils torni ar sveču lukturi ir unikāls un neaizmirstams piedzīvojums. Pils vēsturei ļauj 
atdzīvoties multimediālais „Cēsu pils stāsts”, savukārt pils ļaužu ikdienas nodarbes vislabāk iepazīt, apmeklējot pils 
dārzu un amatnieku darbnīcas. 

PILS PARKS
Cēsu Pils parka pauguri un gravas, kultūrvēsturiskie pieminekļi vienuviet bija vislabvēlīgākie priekšnoteikumi 
veiksmīga ainavu parka izveidei pirms vairāk kā 170 gadiem. Neaizmirstamās ainavas veidošanā meistarīgi izmantoti 
strauti un avoti, tos papildinot ar romantismam raksturīgajiem tiltiņiem, paviljoniem un skulptūrām. 

CĒSU IZSTĀŽU NAMS 
Agrākais muižas stallis – ratnīca mūsdienās ir telpa, kur dzīvo māksla. Atjaunotie ēkas koka elementi rada gaisotni 
harmoniskam un spilgtu iespaidu pārpilnam mākslas, mūzikas un teātra baudījumam.

* Cēsu viduslaiku pils un muzeja kopējā apmeklējuma cena pieaugušajiem 8,00 EUR 

IKGADĒJO PASĀKUMU KALENDĀRS

• Maijs: Latvijas Tautasdziesmu nakts 

• Jūlijs: Vēsturiskais Hanzas tirgus  

• Jūlijs: Viduslaiku amatu dienas  

• Oktobris: Leģendu nakts 
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VIENKOČU PARKS
Muižas galdnieka meistardarbi

Unikālās muižu miniatūras un aizraujošais koktēlniecības parks ir dzīvs pierādījums 
muižas galdnieku izslavētajai meistarībai. Kokamatniecības muzeja senlaiku darbnīca ļauj 
apskatīt seno meistaru instrumentus un darbagaldus, ar kuriem tika darinātas greznās 
mēbeles, gleznu rāmji un smalkie dekori. Pastaigu turpinot krēslainajā Vienkoču parkā, 
sajūsmu rada visapkārt izstādītās koka skulptūras un vairāku vairs neeksistējošu muižu 
miniatūrās kopijas, kas atveidotas līdz sīkākai detaļai. Kluss, izglītojošs piedzīvojums, ko 
lieliski apvienot ar laisku ģimenes pikniku un nesteidzīgu dabas baudīšanu.

KONTAKTI

Augšlīgatne, Vienkoči
GPS 57.1916861, 25.0528329

+371 29329065

NO VĒSTURES

Vienkoču parks un Kokamatniecības muzejs ir Riharda Vidzicka lolojums, un pirmā 
ideja par to izveidi radusies 1999. gadā, kad viņš pabeidza Rīgas Amatniecības vidusskolas 
kokapstrādes nodaļu. Šajā gadā uz Līgatni tika pārvestas senās kokamatniecības 
darbnīcas iekārtas. No 2003. līdz 2005. gadam Rihards Vidzickis izstrādāja Vienkoču parka 
un Kokamatniecības muzeja izveides koncepciju.

Pirmoreiz Vienkoču parks plašākai sabiedrībai kļuva pieejams 2007. gadā, kad muzejs 
vēl atradās pagaidu telpās, kurās visu eksponātu izstādīšanai nepietika vietas. Laika gaitā 
Vienkoču parks ir kļuvis par eksperimentu veikšanas vietu masīvkoka apstrādē, jo tā ir 
Riharda Vidzicka zinātniskās darbības galvenais interešu objekts.

Vienkoču parks ir vēstures liecību glabātājs – gan senās darbnīcas vide, gan senie 
instrumenti parāda kokamatniecības attīstību tūkstošu gadu garumā, ko papildina 
aizraujošs gida stāstījums. Savukārt pastaigu takā izstādītie miniatūrie muižu maketi ir 
precīzi ēku modeļi, kas ļauj nojaust arī to muižu kādreizējo krāšņumu, kuras vairs nepastāv.

Kokamatniecības muzeja projektēšana notika 2011. gadā, un 2014. gadā tas vēra vaļā 
durvis pirmajiem apmeklētājiem. Muzejs joprojām attīstās un paplašinās.

CITI PAKALPOJUMI

Lapu koku trauki un maizes abras

Bērnu spēļu laukums

Rokdarbu meistarklases un dabas rotu darbnīca

Gida pakalpojumi un ekskursijas 

Īpaša programma jaunlaulātajiem

Pastaigas ar lāpām diennakts tumšajā laikā

Vietējie suvenīri

Ziemā – pastaigas ar sniega kurpēm

PIEDĀVĀJUMI
KOKA AMATNIECĪBAS MUZEJS UN TRAUKU MEISTARDARBNĪCA
Unikālajā muzejā sajūtama senlaiku darbnīcas gaisotne, kurā redzams, kā daiļamatu meistari izveidoja smalkos
darinājumus no koka, katrai pagatavotajai lietai piešķirot īpašu, neatkārtojamu raksturu. Šobrīd kokamatniecības 
muzeja darbnīcā var vērot, kā meistars darina un ar aromātisko propolisu un bišu vasku pārklāj vienkoču traukus.

VĒSTURISKO MUIŽU MINIATŪRAS KOPIJAS
Parka takās vēsturiskās muižas ieraugāmas no augšas – smalki darinātie ēku maketi, kas veidoti atbilstoši to 
mērogam dabā, ļauj sajusties kā milzim, kas pastaigājas pa liliputu zemi.

KOKTĒLNIECĪBAS PARKS
Pastaiga, kurā izbaudīt dabas bagātīgumu, aplūkot kokamatniecības mākslas darbus un vēstures liecības. * Apmeklējuma cena pieaugušajam 4 EUR

IKGADĒJO PASĀKUMU KALENDĀRS
• Oktobra pirmā sestdiena: Noskaņu un gaismas pasākums Uguns nakts
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VALMIERMUIŽA
Viesmīlības pietura vēstures krustcelēs

Valmiermuižas viesmīlība aicina ceļiniekus piestāt uz sātīgu maltīti un glāzi garda alus, 
kas top turpat līdzās esošajā alus darītavā. Tajā dabas veltes lēnām pārtop par brangu 
alu, savukārt atjaunotajā klētī, kur mājo Valmiermuižas alus virtuve, pēc garā ceļa var 
uzelpoti atslīgt ērtajos krēslos, lai pieredzētu daudzināto gādību par ciemiņiem. Labākos 
iespaidus no Valmiermuižas var paņemt līdzi, jo Latvijas garšu tirgotava iepriecina ar 
vietējo mājražotāju un amatnieku sarūpētiem labumiem. Valmiermuiža ir atgādinājums, ka 
alus kā Latvijas garšu dabīgā dižciltība jābauda nesteidzīgi.

KONTAKTI

Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža
Burtnieku novads, LV-4219

GPS 57.5586592, 25.4160176
+371 20264269

NO VĒSTURES

Valmiermuižas dižciltīgie pirmsākumi saistīti ar Valmieras pili, kuras tuvumā 17. 
gadsimta sākumā ierīkoja krogu, lai tirgotu kungu alu. Turpinot tradīciju, Valmiermuižā 
šobrīd top brangs latviešu alus.

18. gadsimta vidū Krievijas karaļnams atdāvināja Valmieras muižu princim Pēterim 
Augustam Frīdriham no  Šlēsvigas-Holšteinas-Zonderburgas-Bekas provinces Vācijā. Viņš 
šeit ierīkoja baroka stila medību pili ar greznu parku un briežu dārzu kā vasaras rezidenci, 
lai idilliskā atpūtā rastu sirdsprieku sev un sniegtu to saviem dižciltīgajiem viesiem.

Savulaik Valmiermuiža atradās pie pasta ceļa, kas veda augstmaņus no Rietumeiropas 
uz Pēterburgu, tāpēc šeit ciemojušies arī vairāki Eiropas monarhi – Polijas karalis 
Zigismunds, Zviedrijas karalis Kārlis XII, Prūsijas karaliene Luīze, Krievzemes imperatore 
Katrīna II, kā arī citi aristokrātiski viesi.

Valmiermuiža vēstures līkločos piedzīvojusi daudz nedienu un tikusi pamatīgi postīta, 
tomēr līdz mūsdienām saglabājies unikālais pils neobaroka tornis, parka vārti, kā arī muižas 
saimniecības ēkas, kas liecina par saimniekošanas vērienu un aizgājušajiem laikiem. 

21. gadsimtā muiža piedzīvo renesansi – tiek uzbūvēta jaunā alus darītava, kurā brūvē 
daudzinātu alu, tiek atjaunota klēts, kur ierīko gan alus virtuvi, gan Latvijas garšu tirgotava, 
un notiek rosība pils apkārtnes labiekārtošanā, lai smalki uzņemtu viesus no tuvām un 
tālām zemēm.

(Foto pa kreisi: Šlēsvigas-Holšteinas-Zonderburgas-Bekas princis Pēteris Augusts 
Frīdrihs.)

CITI PAKALPOJUMI

Vietējo labumu tirdziņš

Svinību skroderēšana

Tradīciju vakari 

Dzīvās mūzikas koncertvakari 

Muižas stila rotaļlaukums bērniem

Alus aprīkojuma noma

Bezmaksas bezvadu internets

Bezmaksas autostāvvieta

PIEDĀVĀJUMI
IZZINOŠA EKSKURSIJA ALUS DARĪTAVĀ UN ALUS DEGUSTĀCIJA
Būt klāt dzīvā alus brūvēšanai un ieklausīties, kā graudi rāmi pārtop veldzējoši dzirkstošā zeltā, ir patiesa privilēģija – 
tas ir ieskats pašā alus dvēselē, ko vainago nesteidzīga alus baudīšana.

VALMIERMUIŽAS ALUS VIRTUVE
Senajā klēts ēkā, kas atjaunota visā tās godībā, nobaudāmi Latvijai raksturīgo garšu ēdieni mūsdienīgā izpildījumā, 
tiem labi saderot kopā ar Valmiermuižas miestiņu. To izteiksmīgā un ciemiņus lutinošā garša smalki pastāsta par 
vietējās pavārmākslas sasniegumiem.

EKSKURSIJAS UN IZJĀDES VALMIERMUIŽAS STALLĪ
Pēc nesteidzīgas mielošanās muižnieku gaumē un gardiem alus malkiem, brauciens zirga ritmisko soļu pavadībā pa 
muižas takām un medību parku ļauj iztēlē uzgleznot katram savu pagājušo laikmetu ainavu.

* Ekskursija ar alus degustāciju pieejama gan 1 personai, gan grupām līdz 55 viesiem. 
* Aktuālās cenas: www.valmiermuiza.lv

IKGADĒJO PASĀKUMU KALENDĀRS

• Marts, jūnijs, septembris un decembris: gadskārtu svinības  

un tirdziņš „Gardu muti”

• Jūnijs: starptautiskais etnofestivāls „Sviests”

• Jūlija piektdienās: dzīvās mūzikas vakari Valmiermuižā
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UNGURMUIŽA
Unikāla koka baroka muiža

Prom no pasaulīgās kņadas, zem kuplu ozolu vainagiem paslēpusies unikāla koka baroka 
muiža. Īpaši idilliska vieta dabas un mākslas mīļotājiem. Pastaigas pa meža takām sniegs 
viesiem svaigumu un nomierinošus iespaidus. Tējas namiņā, kas atrodas muižas dārzā, 
iespējams malkot tasi tējas senatnīgā gaisotnē. Savukārt muižas seno recepšu restorānā 
rāmā garā baudāmas dižkungu cienīgas maltītes.

KONTAKTI

Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts
GPS 57.36246, 25.088693

+371 22007332

IKGADĒJO PASĀKUMU KALENDĀRS

• Jūnijs: Mazie Ungurmuižas operas svētki

• Augusts: Kamermūzikas koncerts „Šūbertiāde”

• Augusts: Brīvdabas kino un parka restorāns „Zvaigžņu nakts” 

NO VĒSTURES

Foto: Helēne Juliāne fon Kampenhauzena (1703 – 1775).
Ungurmuižas ziedu laiki sākās tad, kad 1736. gadā tās cēlājs un īpašnieks Baltazars 

fon Kampenhauzens apprecēja Helēni Juliāni. Jaunā saimniece bija rosīga un apsviedīga, 
turklāt ar izkoptu grāmatvedes talantu. Svērts, mērīts un pierakstīts muižā it viss – ēdiens, 
apģērbs, linu krājumi, aitas vilna, bišu un pašas muižas saime. 

Ungurmuiža bijusi visīstākā gardēžu paradīze. Tajā līdzās augļu kokiem audzētas un 
izmantotas arī garšvielas – akmens podos zaļoja lauru, citronu un apelsīnu koki. Muiža 
varēja lepoties ar pašdarinātiem liķieriem: zemeņu, aveņu, ķimeņu, apelsīnu un pomeranču. 
Savukārt brūzī tika dzīts degvīns, ko izdevīgi, sūtot uz Jūrmalu kopā ar rudziem, varēja 
apmainīt pret reņģēm sālīšanai. Turklāt gandrīz trīsdesmit muižas ļaudis ik dienu saņēma 
divus stopus alus!

Ungurmuižā svēta lieta bijusi arī vēžu ķeršana un meža dzīvnieku medības – tās pēc 
stingra grafika veica muižas vīri. Viņiem bija jāatlicina laiks arī makšķerēšanai muižas dīķī, 
kur par lomu kļuva karpas un asari.

Muižas saimniece ne tikai meistarīgi prata visu saskaitīt, bet arī plānot. Viņa rūpīgi 
izveidoja ēdienkarti gan ikdienai, gan svētkiem. Tā Ungurmuižā uz galda nokļuva: vērša 
kājas, rīsi vīnā, teļa gaļa angļu gaumē, cepti āboli, mandeļu kūka, pudiņš un piena krēms. 
Gardās tradīcijas tiek turpinātas arī šobrīd, tāpēc laba ēdiena baudītājus visi ceļi ved tieši 
uz Ungurmuižu! 

CITI PAKALPOJUMI

Telpas svinībām, kāzu ceremonijām un pasākumiem

Mākslas izstādes un plenēri

Koncerti muižā un tās senajā parkā

Pastaigu takas un piknika vieta

Rotaļu laukums bērniem

PIEDĀVĀJUMI
MIERPILNA NAKŠŅOŠANA LAUKU MUIŽĀ
Nesteidzīgākie muižas viesi var paildzināt idillisko ciemošanos, paliekot pa nakti Kungu mājas viesu istabās vai „vecās 
skolas” apartamentos – vietās, kur savulaik muižas saimnieki un viesi atguva spēkus jaunai dienai. 

VĒSTURISKI SIENU GLEZNOJUMI NO 18.GS.
Pils iekštelpu izteiksmīgie gleznojumi – krievu grenadieri ar Pētera Pirmā vaibstiem – ir tēlains portretējums 
spraigajiem laikiem, kad muižnieku Kampenhauzenu Poltavas kaujā paglāba divi krievu kareivji.

SENO RECEPŠU RESTORĀNS, VIETĒJIE SEZONAS PRODUKTI
Lēni un pamatīgi pagatavota maltīte tikai no vietējiem un svaigākajiem sezonas produktiem, izmantojot senākos 
laikos iecienītās receptes, sagādā garšas pieredzi tiem, kas ļaujas muižas tradīcijām un kultūras vērtībām.

* Nakšņošanas cenas, sākot no 35 EUR līdz 80 EUR 
* Apmeklējuma cena pieaugušajam 3 EUR
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KRIMULDAS MUIŽA
Skaisto skatu rezidence

Krimuldas klasicisma pils priecē viesus ar brīnišķīgām pirmatnējās Gaujas senielejas 
ainavām un vietējo vīna darītavu, no kuras mucām plūst dzīves saldā garša. Pils šarmantā 
savrupība ļauj izbaudīt „Vidzemes Šveices” pievilcību ainaviskā klusumā, kas reiz apņēma 
dižciltīgu ļaužu bezrūpīgās dzīves gaitas. Labiekārtotās takas ved nesteidzīgos ceļotājus 
veselīgā pastaigā gar smilšakmens klintīm un gleznainām ainavām.

KONTAKTI

Siguldas novads
Siguldas pagasts, Mednieku iela 3

GPS 57.1685517, 24.8272303
Tel.: +371 67972232

IKGADĒJO PASĀKUMU KALENDĀRS
• Gaidot muižas ēkas 200 gadu jubileju un sanatorijas simtgadi 2022. 

gadā, katru gadu muižā notiek jubilejas ieskaņas pasākumi. 

NO VĒSTURES

Iespaidīgais muižas ansamblis būvēts galvenokārt 19. gadsimtā un 20. gadsimta 
sākumā. Pils būvēta klasicisma stilā, un tā ir izcils šādas arhitektūras paraugs Latvijā.

1817. gadā Krimuldas muižu iegādājas firsts Johans Līvens, ievērojamās vācbaltiešu 
dzimtas pārstāvis. Līvenu dzimta Krimuldā saimniekoja līdz pat 1921. gadam, veidojot 
Krimuldas muižā parkus un pastaigu vietas un padarot apkārtni arvien pievilcīgāku un 
atpazīstamāku.

Krimuldas ainavu skaistums un miers savulaik piesaistījis arī augstāko rangu 
amatpersonas – 19. gadsimta vidū šeit atvaļinājumu pavadīja Vidzemes ģenerālgubernators 
Aleksandrs Suvorovs, bet Krievijas cars Aleksandrs II savas vizītes laikā apmeklēja 
Krimuldas muižu un jaunizveidoto parku, kas viņu ļoti sajūsmināja. 

Krimuldas pils 1922.gadā tika pārveidota par sanatoriju, kas turpmākajās desmitgadēs 
deva iespēju šeit atgūt veselību tūkstošiem smagi slimu bērnu un pieaugušo. Mūsdienās 
Krimuldas muiža aicina ciemiņus aplūkot aizgājušo laiku liecības, kas saglabātas tās 
autentiskajā interjerā. Redzēt savām acīm Gaujas senielejas pirmatnīgumu, rast mieru 
pastaigā pa parku un izbaudīt nesteidzīgumu jaunajā pilī, kur ieslīgt brīvdienu sapņojumos 
vai atgūt veselību.

CITI PAKALPOJUMI

Skatu vieta uz senieleju

Telpas pasākumiem un semināriem

Sauna

Kafejnīca

Wi-Fi

Pastaigu takas

Piknika vietas

Piekļuve ar gaisa vagoniņu

PIEDĀVĀJUMI
VESELĪBA UN SPA
Rehabilitācijas centrs Krimuldas pilī ļauj atgūt spēkus un vingrumu dzīves posmos, kad ir nepieciešama ilgstoša 
atpūta mierā un klusumā sirsnīgu un prasmīgu speciālistu klātbūtnē.

NAKTSMĪTNES
Siltās vasaras naktis iespējams pārlaist unikālos koka namiņos, iemiegot kopā ar sienāžu sisināšanu un strūklakas 
čalām, bet rīta saulītē laiskoties uz vēsturiskā sauļošanās lieveņa. Siltākas naktsmājas gaida ciemiņus arī galvenajā 
kungu mājā.

VĪNA DARĪTAVA, DEGUSTĀCIJAS
Gādīgais muižas vīndaris iepazīstinās ar mājas vīnu pasauli, saistoši stāstot, kā nogatavojušās ogas pārtop 
daudzveidīgu garšu dzērienos, atklājot arī kādu noslēpumu iz pils vēstures.

* Nakšņošanas cenas sākot no 11 līdz 68 EUR 
* Otrā stāva skatu balkona vizīte - 2 EUR
* Vēsturiskās ekskursijas gida pavadībā grupām – 40 EUR
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MĀLPILS MUIŽA
Izsmalcināti mirkļi bezrūpīgai atpūtai

Mālpils muižas izsmalcinātā noskaņa ir īstā gaisotne greznai un bezrūpīgai atpūtai. 
Pamostoties pēc muižnieciska miega satīna palagos, rīts priecē ar skatu uz strūklakas 
mierīgi plūstošajiem ūdeņiem, bet gardēžu restorāna šefpavāres Aijas Gabrānes radītās 
maltītes aicina baudpilnas garšas apvāršņos. Muižas apkārtni izjust pilnā mērā ļauj 
izbrauciens ar velosipēdiem vai pastaiga mākoņos ar gaisa balonu. Izcila rezidence, kad 
meklē mieru smalkai atpūtai vai greznus apartamentus, kur rīkot skaistas svinības.

KONTAKTI

Mālpils novads, Mālpils, Pils iela 6
GPS 57.006459, 24.9469109

+371 26666600

NO VĒSTURES

Tiek uzskatīts, ka sākotnējā Mālpils ordeņa pils esot uzcelta 14. gadsimta otrajā pusē 
un tā atradusies kilometra attālumā no pašreizējās Mālpils muižas ēkām. 17. gadsimtā 
Poļu – zviedru kara laikā pils pat tikusi uzspridzināta.

Pēc tam, kad 18. gadsimtā Krievijas ķeizariene Elizabete Mālpils muižu nodeva 
pulkveža Melgunova sievas īpašumā, tā tika pārcelta uz pašreizējo atrašanās vietu, kur 
uzcēla Mālpils muižas Kungu māju. Šajā laikā iekārtoja muižas parku baroka stilā, izveidoja 
dīķi un izbūvēja muižas centru.

1905. gadā revolūcijas grautiņu laikā muiža tika pilnībā nodedzināta. Tās atjaunošana 
sākās divus gadus vēlāk, kad muižas īpašnieks Aleksandrs fon Grote pieaicināja slaveno 
baltvācu arhitektu Vilhelmu Bokslafu vadīt Kungu mājas rekonstrukciju, kas noslēdzas 
1911. gadā.

20. gadsimtā muiža kalpojusi dažādiem mērķiem – tajā atradusies skola, 
Hidromeliorācijas tehnikums, sovhoza administrācija un Zemkopības muzejs.

Tās sākotnējā godībā muiža atjaunota pavisam nesen – tikai 2008. gadā tā tapa par 
dizaina viesnīcu, kurā saglabāti pēc iespējas vairāk vēsturiskie un klasicisma stilam 
raksturīgie arhitektūras un interjera elementi, viesnīcas numuriņus un telpas veidojot 
gaumīgi izsmalcinātā stilā, kur rīkot pasākumus un svinības.

CITI PAKALPOJUMI

Ēdienu gatavošanas meistarklase

Lidojums ar gaisa balonu

Antīko divriteņu noma

Telpu īre pasākumiem

Ekskursijas

Masāžas

Dabas takas

Tējas namiņš

PIEDĀVĀJUMI
NAKŠŅOŠANA DIZAINA NUMURIŅOS
Īsteni aristokrātiskas izjūtas rada viesnīcas dizaina numuriņu greznā gaisotne, kas atgādina jauku sapni. Naktsmiera 
baudījums smalki šūtos palagos piepilda ar prieku, ko rada apkārtnes valdzinošais klusums.

GARDĒŽU RESTORĀNS
Muižas restorānā garšu prieku sniedz ar izdomu pagatavotie ēdieni dzīves gardēžiem. Tas būs sātīgs baudījums arī 
skatienam, redzot savu acu priekšā ēdiena krāsu un faktūru saspēles radīto mākslasdarbu.

MĀKSLAS VĒRTĪBAS
Viss, kas redzams muižas telpās, ir mākslasdarbs – ekskluzīvais zvaigžņu parkets svinību zālē, veclaiku kamīni, 
podiņkrāsnis, klasicisma dīvāni un bīdermeijera krēsli, latviešu vecmeistaru gleznas un vēsturiskais klavesīns 
piestrāvo muižas telpas ar mākslas aizkustinošo skaistumu.

* Nakšņošanas cenas sākot no 65 EUR līdz 200 EUR 
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KĀRĻAMUIŽA
Muiža dabas epicentrā

Tālu prom no pasaulīgās kņadas, klusu mežu ielenkumā miera ceļotājus gaida romantiskā 
Kārļamuiža. Amatas upes neskartā daba, muižnieku radītais ainavu parks un simtgadīgais 
ābeļdārzs ir veldzējoša paslēptuve skaistumā. Savukārt dabas spirdzinājums izjūtams 
klusajās dabas takās, kas met līkločus gar upi līdz Ainavu kraujai un atpakaļ. Pēc pastaigām 
dabā atpūtas pilnību sniegs viesnīcas apartamenti, kas iekārtoti atbilstoši agrāko laiku 
muižas iemītnieku priekšstatiem par mājīgumu. Klusa atpūta dabas un dārzu dabiskajā 
klusumā, ko ieskauj Amatas klinšu diženums.

KONTAKTI

Amatas novads, Drabešu pagasts, Kārļi
GPS 57.24056, 25.2099324

Tel.: +371 26165298

NO VĒSTURES

Kārļu muižas vēsture sākās 18. gadsimtā, kad tā bija barona Volfa muiža. 18. gadsimta 
beigās, kad to iegādājas majors Karls fon Zīverss, muiža ieguva baroka arhitektūras 
vaibstus un kļuva par namu, kurā muižniekiem pavadīt atpūtas laiku mierā vai izpriecās.

Angļu komersants Džeimss Pīrsons, kura īpašumā muiža nonāca 18. gadsimta beigās, 
Kārļamuižu pārvērta par apkārtnei neierastu arhitektūras pērli, lai tā būtu saskanīga ar 
apkārtnes ainavas skaistumu.

19. gadsimtā tika izveidots plašs ainavu parks, iekļaujot tajā arī tuvējos mežus līdz 
pat Amatas upei. Šis dārzs kļuva par iecienītu mērķi tā laika ceļotājiem un tika dēvēts 
par prieka dārzu. 19. gadsimta beigās Kārļos izveidoja dārznieku meistaru skolu, kas bija 
pirmā dārzkopības skola Baltijā.

20. gadsimts Kārļamuižai bijis gana postošs – 1905. gada revolūcijas laikā tika 
nodedzināta kungu māja, kas vēlāk tika atjaunota, taču muiža piedzīvoja tādu pašu likteni 
vēlreiz Latvijas Brīvības cīņu laikā.

Ēkā, kas saglabājušās līdz mūsdienām – Kārļamuižas ērberģī – iekārtota mājīga 
viesnīca Karlamuiza Country Hotel. Pats ērberģis celts 19. gadsimta četrdesmitajos gados, 
taču ārēji šī ēka maz mainījusies, saglabājot oriģinālo eleganci un stilu, ļaujot tās viesiem 
izbaudīt sajūtas, kādas piedzīvoja laiskie muižnieki.

CITI PAKALPOJUMI

Tradicionālā pirts 

Dabas ainavu parks

Vēsturisks ābeļdārzs

Velosipēdu un nūjošanas inventāra noma

Rotaļlaukums bērniem

Bezmaksas bezvadu internets

Bezmaksas privātā autostāvvieta

Piknika vietas parkā

PIEDĀVĀJUMI
VĒSTURISKU PERSONĀŽU NUMURIŅI
Kārļamuižas viesnīcā katrs numuriņš glabā savu dzīvesstāstu. Atpūtas telpās tēlaini iesaistās gan muižas saimnieki 
Karls (Karl) un Džeimss (James), gan viņu dzimtas sieviešu Angelas (Angela) un Sofijas (Sophie) skaistuma izjūta 
numuriņu iekārtojumā.

MĀJAS RESTORĀNS
Kārļamuižas omulībā iespējams nodoties nesteidzīgai un izmeklētai maltītei – ar saimnieka gādību muižas mājīgajā 
virtuvē top tieši tas, ko atpūtas dienās kārosies visvairāk.

PASTAIGU TAKAS
Pastaigu takas izvijas gar pašiem Amatas upes straujajiem līkumiem, ļaujot ceļiniekiem un dabas mīļotājiem stāvajos 
upes krastos izzināt dabas vēsturi, gūstot tīkamu mundrumu no apkārtnes svaigā gaisa.

* Nakšņošanas cenas sākot no 40 EUR līdz 138 EUR
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KONTAKTI

Kocēnu novads, Dikļu pagasts
GPS 57.597452, 25.1000524

+371 64207480

NO VĒSTURES

Dikļi ir vieta, kas jau kopš senām dienām ieņem nozīmīgu vietu latviešu kultūras vēsturē. 
Tieši šeit 1864. gada vasarā Dikļu mācītājmuižas parkā draudzes mācītājs Juris Neikens, 
kurš bija arī ievērojams literāts un skolotājs, organizēja pirmos kopā dziedāšanas svētkus, 
liekot pamatus unikālajai latviešu tradīcijai – dziesmu svētkiem. Te spēlēta arī pirmā teātra 
izrāde latviešu valodā. Turot godā un cieņā kultūru un mākslu, Dikļu pilī regulāri notiek 
dažādi kultūras pasākumi, teātra izrādes un koncerti.

Dikļu pils, gadiem ejot, kļūst arvien dižāka un krāšņāka – no 15. gadsimta, kad tā bija 
Rīgas bīskapijas lēņu zeme un to sauca par Pāles muižu, līdz mūsdienām, kad Dikļu greznā 
neobaroka pils viesnīca un izsmalcinātais restorāns ir galamērķis daudziem svinību un 
kāzu rīkotājiem.

Ainavu parkā, kas vijas ap Dikļu pils teritoriju, atrodami vismaz 20 eksotisku šķirņu 
koki, piemēram, balzama baltegle un pelēkais riekstkoks. Nostāsts vēsta, ka parka dīķī 
barons ieklājis ozolkoka grīdu, lai peldoties nav jābrien pa dūņām.

Dikļu baznīcā, kas pastāv vismaz kopš 17. gadsimta sākuma, ir radīts unikāls altāris un 
kancele, kas rotāti ar kokgriezumiem manierisma stilā. Tolaik izslavētajā Rīgas tēlniecības 
darbnīcā tapušie mākslas darbi baznīcā ir aplūkojami vēl joprojām.

CITI PAKALPOJUMI

Vēsturisku kamīnu un krāšņu kolekcija

Gleznu kolekcija

Ekskursijas pa pili

Izbraucieni zirga pajūgā un kamanās

Izbraucieni ar laivu pa pils dīķi

Velosipēdu noma

Bezmaksas privātā autostāvvieta

PIEDĀVĀJUMI
NAKŠŅOŠANA DIZAINA NUMURIŅOS
Izsmalcinātie četru zvaigžņu Superior viesnīcas numuriņi būs kā sapnis gan aizmiegot, gan arī nomodā, vedinot 
izbaudīt muižniecisku atpūtu, ko rada agrāko gadsimtu greznās mēbeles, viesmīlīgu siltumu izstarojošās krāsnis.

GARDĒŽU RESTORĀNS
Izsmalcinātā ēdienkarte gardēžu restorāna viesiem pavērs nebijušus garšas apvāršņus – pils saimnieka gādāts 
medījums un šefpavāra ķertas zivis, kas pagatavotas mūsdienīgā gaumē, saglabājot ēdiena izcilību pēc dižciltīgiem 
standartiem. Šefpavāra radītas, mazliet negaidītas, bet līdz niansēm perfektas garšu kombinācijas vedīs kulinārijas 
pasaules bezgalīgajā garšu ceļojumā.

EKO SPA
Dabas SPA kūres un vannas atslābina sagurušu miesu un uzmundrina gurdenu garu, ļaujot ķermenim atkal starot 
dzīvespriekā. Procedūrās izmantotās vietējās pļavās un dārzos ievāktās zālītes sniedz īpašas sajūtas, ļaujot pilnvērtīgi 
izbaudīt dabas dziedinošo pieskārienu.

* Nakšņošanas cenas sākot no 70 EUR līdz 210 EUR

DIKĻU PILS
Vieta vēstures gardēžiem

Dikļu pils ir izcila vieta vēstures gardēžiem, kur mierpilnā atmosfērā nodoties nesteidzīgai 
atpūtai, baudot mākslu un lieliskas maltītes aristokrātiskas muižas omulībā. Vērtīgā gleznu 
un kamīnu kolekcija ir pils lepnums, kas patīkami pārsteigs īstenus mākslas cienītājus. 
Pils restorāns, kuru gardēži nemainīgi novērtē kā izcilu, vedīs smalkā Vidzemes garšu 
piedzīvojumā. Savukārt Dikļu pils Dabas SPA dzīvā enerģija atjaunos ikdienas steigā 
nogurušu ķermeni un garu. 
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BĪRIŅU PILS
Kur vēsture kalpo atpūtai

Bīriņu pils savus saimniekus un viesus vienmēr iedvesmojusi Šekspīra cienīgiem mīlas 
stāstiem. Seno parku un mežu ieskautā neogotiskā stila un pusloka arhitektūras ēka atrodas 
uzkalnā, kas paver skatu uz skaisto Bīriņu ezeru. Pilī izbaudāma atelpa aristokrātiskā 
gaisotnē – greznajos interjeros, plašajās viesību zālēs un eleganta dizaina viesnīcas 
numuriņos. Pils restorānā izgaršojamas no dabas veltēm pagatavotas maltītes muižnieku 
garā, padarot atpūtu piesātinātu un elegantu. Izsmalcināta vieta veselīgam laiskumam.

KONTAKTI

Limbažu novads, Bīriņi, „Bīriņu pils”
GPS 57.243889, 24.6572554

+371 29244927

NO VĒSTURES

Bīriņu pils teritorija bijusi apdzīvota jau 13. gadsimtā, kad šeit mita lībiešu ciltis. 
Nosaukumu pils ieguva 16. gadsimtā Johana Bīringa (Bīriņa) drosmes dēļ – viņš vadīja 
latviešu, poļu un vācu karavienību pret Ivanu Bargo, patriekdams to no Vidzemes lielākajām 
pilsētām. Par šādu varonību Bīringam piešķīra Kolcenes muižu, kas tautā tika saukta par 
Bīriņu muižu, izrādot pateicību viņa varoņdarbiem.

18. gadsimta beigās pilī saimniekoja grāfs Mellins, kas bija kaislīgs kultūras cilvēks – 
viņš izveidoja apjomīgu Latvijas un Igaunijas karšu atlantu un cīnījās par dzimtbūšanas 
atcelšanu. Pils parka kapenes, kas veidotas pēc Mellina iecerēm, ir unikāls arhitektūras 
paraugs – tās izbūvētas zem dabiska pakalna.

Pils ēka savu tagadējo izskatu ieguva 1860. gadā, kad pēc toreizējā pils īpašnieka 
Augusta fon Pistolkorsa iecerēm tā tika uzbūvēta par neogotikas stila un pusloka 
arhitektūras ēku. 19. gadsimta beigās viņa dēls Aleksandrs fon Pistolkorss uzņēmās 
vērienīgu ideju īstenošanu, izveidojot piejūras kūrortu Saulkrastus (Neibādi) un no Bīriņu 
pils izbūvējot ceļu uz jauno oāzi.

Bīriņu pils piedzīvojusi arī savu Romeo un Džuljetu – Aleksandra dēls Ēriks iemīlēja 
pils kalponi, pret ko iebilda Ērika māte. Viņai ar viltu izdevās abus mīlniekus izšķirt un šāda 
skumja pavērsiena dēļ pašnāvību izdarīja gan kalpone, gan Ēriks.

Mūsdienās pils visā pilnībā atguvusi savu kādreizējo diženumu un ir viena no 
zināmākajām pilīm Latvijā. 

CITI PAKALPOJUMI

Īpaši SPA piedāvājumi un sauna

Telpas pasākumiem

Ezera lapene laulību ceremonijām

Ekskursijas pilī un parkā

Atjaunotā ūdenstorņa apskate

Stallis un izbraucieni kamanās

Parka bibliotēka

Peldu vietas

PIEDĀVĀJUMI
NAKŠŅOŠANA DIZAINA NUMURIŅOS
Viesnīcas numuriņi pašā Bīriņu pilī un Dārznieka mājā pils parkā ir veidoti ar īpašu dizainu un muižniecisku šarmu, 
ļaujot viesiem izbaudīt sajūtas, kas savulaik bija pieejamas pils saimniekiem un to viesiem. Luksusa numuros 
baudāmi pilij raksturīgie augstie griesti un logi, caur kuriem paveras burvīgs skats uz parku un ezeru.

RESTORĀNS
Pils Velvju zālē vienmēr valda garšas svētki un piedāvājumā ir izmeklēti ēdieni, kas pagatavoti ar gaumi un neliks 
vilties pat izlutinātiem gardēžiem. Laiskiem rītiem īpaši piestāvēs nesteidzīgas brokastis numuriņā vai uzmundrinoša 
kafija pils dārza terasē ezera pusē.

MUIŽAS PARKI UN LAPENES
Muižas parku ar mīlestību veidojuši vairāki pils īpašnieki. Katrs savu mērķu vadīts, taču bagātīgi atalgojot būvniekus, 
lai Mīlestības saliņa, Eņģeļkalns un Priežkalna parks tiktu radīti ar prieku sirdīs. Pils parks, lapenes, dižie koki un 
ainavas burvība aicina nesteidzīgās pastaigās vai gleznošanas meditācijā. 

* Nakšņošanas cenas sākot no 75 EUR līdz 250 EUR 
* Apmeklējuma cena pieaugušajam 2,50 EUR
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LIEPAS MUIŽA / LINDENHOFF
Mākslas kūrorts

Liepas muižā katrs malks tīrā meža gaisa ir kultūras un mākslas caurstrāvots. Ēkas, kas 
lepojas ar savu autentiskumu, aicina izjust un piedzīvot gadsimtiem senos vēstures stāstus. 
Muižas iekšējo pagalmu ierāmē un izēno diži ozoli, un parka taciņas ielūdz nesteidzīgās 
pastaigās. Tajās atklājami parkā izvietotie mākslas darbi, senie muižas dīķi un dabas 
klusuma piepildīti skati. Atjaunotajā pārvaldnieka ēkā muižas viesi iegrimst ērtos gultas 
pēļos un aristokrātiskā atpūtā. Muižā vienmēr gaida arī molberts un gluži vai rokā ieliek 
otu, aicinot izpaust šeit uzkrātās sajūtas un mieru.

KONTAKTI

Priekuļu novads
Liepas pagasts, Liepasmuiža

GPS 57.3704382, 25.4259114
 +371 28490600

NO VĒSTURES

Liepas muiža  dibināta 1672. gadā un savu nosaukumu ieguvusi no Liepas ciema. 
Jau muižas pastāvēšanas sākumā šeit darbojās viena no latviešu skolām, kuru izveidoja 
leģendārais mācītājs un Bībeles  tulkotājs Ernsts Gliks. 

Sākoties Ziemeļu karam, 1700. gadā muiža tika ieķīlāta. Vēlāk tā nonāca dažādu 
īpašnieku rokās, līdz 1783. gadā par muižas saimnieku kļuva  Pirs Boijē. Viņa ģimenes 
pārstāvji muižā izmanīgi saimniekoja vēl daudzus gadus. Turklāt pie viņiem bieži ciemojās 
brīvību mīlošu intelektuāļu grupa, kurā darbojās Rīgas teātra aktieri, topošie mājskolotāji 
un ierēdņi. 

No 1882. gada līdz Pirmajam pasaules karam muiža piederēja fon Reiternu ģimenei. 
Savukārt Pirmā pasaules kara laikā tajā darbojās skola bēgļu bērniem. Skolas ēka 1919. 
gadā tika stipri izpostīta un pārcelta uz muižas kungu māju, kur tā darbojās līdz 1970. 
gadam.

Šobrīd Liepas muižas Atjaunošanas biedrība veic vēsturiskās muižas restaurācijas 
darbus. Daudz jau izdarīts – viesi var pilnvērtīgi atpūsties mierpilnos numuriņos un koptajā 
muižas parkā. Savukārt jauni muižas uzlabojumi arvien ļauj bagātināt ciemiņu pieredzi.

CITI PAKALPOJUMI

Mākslas meistarklases

Velo noma

Peldvieta

Makšķerēšana

Izbraucieni zirga pajūgā

 Gida pakalpojumi

Grila virtuves noma

Telpas konferencēm un citiem pasākumiem

PIEDĀVĀJUMI
NAKTSMĪTNES
Agrākajā muižas pārvaldnieka ēkā ierīkoti ērti, dabiskām sajūtām piepildīti un eleganti  numuriņi, kuros mierpilni 
atpūšas muižas viesi.  Tuvojoties logiem, paveras plašas muižas apkārtnes gleznas. 

MUIŽAS PARKS UN LAPENES
Parku apdzīvo senas liepas, ozoli, kļavas, oši, Sibīrijas egles, jasmīni, ceriņi un ābeles, kas joprojām priecē viesus ar 
bagātīgu ražu. Atvelkot elpu  lapenē, šķiet, vēl daudz vērīgāk var ieklausīties apkārtnes dabā.

APSKATES OBJEKTI
Liepas muižā atpūtu piesātina vairāk nekā trīsdesmit apskates vietas un mākslas darbi. Viesi var doties uz 
Radošuma māju, Akmensdārzu,  Iesala un alus darītavu, izstaigāt Liepu aleju, pazust un atrasties labirintā, 
ielūkoties Spoguļdīķa dziļdomīgajā ūdens acī un iepazīt mākslas objektu „Džetti spirāle”, kā arī atklāt vēl daudzas 
citas muižas īpašās vietas.

* Nakšņošanas cenas:  55,00 līdz 110,00 EUR

IKGADĒJO PASĀKUMU KALENDĀRS
• Augustā – Liepas muižas jubileja
• Rudenī – Liepas muižas ābolu balle 
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Materiāls tapis Klasteru Programmas projekta Nr. 3.2.1.1/16/A/009  
“Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera attīstības 2. posms” ietvaros

Vairāk informācijas par Enter Gauja muižām un citiem Gaujas Nacionālā parka  
tūrisma piedāvājumiem meklē www.entergauja.com vai lejupielādē mobilo lietotni EnterGauja.


