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Jaunumu lapa VI, 2017
 

 

Vasara pārsteidz ar mainīgajiem
laikapstākļiem. Izmantojiet to savā labā!

- Ieva Svile -

T.26426126,  info@entergauja.com

EnterGauja klastera aktivitātes

Dabas grupai tikšanās notika 19.jūnijā, sadarbībā
ar Lauru Žukovsku-Supi tika nolemts sagatavot
sešus kompleksus dabas tūrisma piedāvājumus
Nīderlandes, Lielbritānijas un Ziemeļvalstu putnu,
dzīvnieku, augu vērotājiem.
Kompleksais piedāvājums ietvers pilnu
paketi: dabas tūres, ēdināšana, nakšņošana.

Gastronomijas grupai plānota sanāksme 5.07.
pl.10:00, Siguldā. 

Aktualizējam EnterGauja gidu datu bāzi. Iesakiet
mums!

Vācu mēdiju vizītes organizēšana. Esiet aktīvi un
atsaucīgi!

Francijas žurnāla VSD interese par EnterGauja
mazajām autentiskajām lauku pirtiņām.

Ukraiņu žurnālistes Linas Meļņikas Saulgriežu
tradīciju meklējumi Gaujas Nacionālajā parkā, kuri
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atspoguļosies avīzē Ukraina Moloda, kā arī
žurnālistes grāmatā.

Tiek izstrādāts kompleksais piedāvājums tūristiem
1 dienas pavadīšanai EnterGauja reģionā.
Piedāvājumi tiks izvietoti Rīgas viesnīcās un Rīgas
Tūrisma Informācijas centros. Mērķis izdot vismaz
sešus piedāvājumus
dažādos teritoriālos izvietojumos.

 

 entergauja.com statistika

 

vairāk..
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Rīgas - Gaujas gastronomijas
aktivitātes

 

Muzikālās brokastis Livonijas ordeņa Siguldas
pilī 02., 16.,23.07.2017.

Zaubes savvaļas kulinārais festivāls 08.07.2017.

Dikļu pils sajūtu festivāls 08.07.2017.

Muzikālās brokastis Siguldas pils dārzā 09.07.2017.

Antropocēnā laikmeta pavārgrāmatas atklāšanas
pasākums Cēsīs 14.07.2017.

Cēsis 811 "Svinam ar garšu!" 21.-23.07.2017

Gardēžu pils Valmieras pilsētas svētkos
28.-30.07.2017

Maizes diena jeb Jēkabi Āraišu vējdzirnavās
29.07.2017.

Cēsu pils viduslaiku dzīres 29.07.2017.

vairāk..
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Nākamā iepazīšanās vizīte Pārgaujas novadā-
vasaras izskaņā 21.08.2017.

12.06. TIC speciālisti tikās Siguldā, programmā bija
senielejas skati no labākajām Siguldas skatu
platformām, tostarp Siguldas pilsdrupas,jaunumi
šai sezonā, bobsleja trase un Gūtmaņa ala. Tika
izmēģināta šaušana ar arboletu, kurā visprecīzākā
bija Dace no Amatas.

Viesu nams „Bēršas” atrodas gleznainajā Gaujas
senielejā, leģendām apvītās Turaidas pils un
Tautas dziesmu parka – Dainu kalna pakājē. Miers,
dabas krāsu harmonija un senatnes elpas klātbūtne
ir tas, kas padara šo vietu īpašu. 

TIC speciālistu pieredzes apmaiņa
Siguldā

 

 

Jauno biedru piedāvājums

 

Bēršas - rezidence romantikai!
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vairāk..

vairāk..

Mazās Brīnumzemes centrs Siguldā ir vieta, kur
iepazīt pasauli no putna lidojuma perspektīvas.
Miniatūrās pasaules ekspozīcija mērogā 1:87 vilina
ar māksliniecisko smalkumu, nākotnes
tehnoloģijām, pilsētu, lauku, kalnu, ieleju un

 

Mazā Brīnumzeme - kļūstam
gudrāki kopā!
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dažādām sadzīves ainiņām. Mazā Brīnumzeme
aizrauj Siguldā!

Viesu nams izveidots, apvienojot latviešu pirts
tradīcijas ar atpūtu pie dabas, saglabājot katra
viesa personīgo telpu un iespēju netraucēti
atpūsties un būt saskaņā ar dabu.

vairāk..

 

Jaunlīdumnieki - atpūtas namiņš
upes krastā

 

 

Poligon 1 - droši,
reālistiski,ekoloģiski, enerģiski!

 

http://eg.createsend1.com/t/d-l-kilify-l-d/
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vairāk..

Poligon 1 ir pirmais un lielākais uzņēmums Baltijas
valstīs, kurš specializējas lāzertaga
sistēmās. Siguldā - kādreizējās armijas daļas
teritorijā, kur ir saglabājusies vide aizraujošu
spēļu, ar plašu militāro arsenālu, rīkošanai. Visi
ieroči ir aprīkoti ar infrasarkano staru, kurš nav
kaitīgs veselībai. Viss, lai gūtu maksimāli daudz
emociju un adrenalīna Poligonā.

Futbolgolfs – tā ir spēle brīvā dabā, kurā no starta
laukuma ar pēc iespējas mazāku spērienu skaitu
bumba jāiesper bedrītē. Parkā ir izveidotas 18
dažādu sarežģītības pakāpju bedrītes ar šķēršļiem,
kas spēli padara interesantu. Vienu spēles apli var
izspēlēt 1,5-2 stundu laikā. Spēli var spēlēt pa
pāriem vai, sadaloties komandās 3-5 personām.
Uzvar komanda, kurai ir vismazākais kopējais
spērienu skaits.

 

Biedru jaunumi

 

Impresso: Futbolgolfa parks 
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Kārļamuižas ģimenes stila restorānā ēdienu
pagatavošanā pavārs izmanto gan vietējo, gan
organisko pārtiku. Dārzeņi, garšvielas un
salātlapas tiek audzētas viesnīcas dārzā. Restorāns
piedāvā “table d’hote” ēdienkarti ar noteiktu cenu
par trīs ēdienu ēdienreizi. Pusdienas katru dienu
no 14:00-16:00, vakariņas 18:00-20:30. Ir
ieteicams rezervēt galdus pusdienām un vakariņā.

 

Restorāns Kārļa muižā
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Haloterapijai raksturīga pretiekaisuma,
bronholītiska, mukolītiska (bronhu sekrēciju
veicinoša) iedarbība, baktericīdi un kas
bakterostatiski ietekmē elpošanas ceļus – bronhus.
Plaši un efektīvi tiek ārstētas hroniskas elpošanas
sistēmas slimības: bronhiālā astma, bronhektāze,
sinusīti, faringīti, laringīti, ādas slimības,
piemēram, psoriāze, atopiskais dermatīts, taukainā
seboreja. 
Sausa augstas dispersijas aerosola dispersijas
izmantošana halokamerā veido vidi, kurā nav
kaitīgu mikroorganismu un alergēnu

Haloterapija – sāls istaba

vairāk...

Haloterapija - sāls istaba
Rehabilitācijas Centrā "Līgatne"

 

 

Pasaules koklētāju pulcēšanās
Dikļos

no 29.06-02.07.2017.

 

http://eg.createsend1.com/t/d-l-kilify-l-k/
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vairāk..

Jau norisinās koklētāju nometne. Vēl var pagūt uz
tradicionālās kokles spēles entuziastu, nometnes
laikā apgūto, atskaņojumu 1. jūlijā, ievadot XXVI
Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku
ieskaņas koncertu, kas norisināsies turpat Dikļos –
Neikenkalna dabas koncertzālē.

Šogad atzīmējot 285. jubileju Ungurmuiža aicina
svinēt 3 dienas! Būs gan izstādes, gan konferences,
gan arī muzikāli priekšnesumi un garšas
baudījumi.

vairāk..

 

Ungurmuižā dzīres no 30.06-
02.07.2017.
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http://eg.createsend1.com/t/d-l-kilify-l-o/


2017.07.13. https://eg27.createsend.com/t/ViewEmail/d/01A9FBD5CB289CB3/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1

https://eg27.createsend.com/t/ViewEmail/d/01A9FBD5CB289CB3/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1 11/25

 

Sarunu festivāls Lampa Cēsīs no
30.06.-01.07.2017.

 

Lampa ir vide un impulss sevis nemitīgai
pilnveidošanai pasaulē, kura nemitīgi mainās. Tās
ir divas dienas, kurās asināt prātu, paplašināt
redzesloku un izaicināt savus priekšstatus. Šis
festivāls ir iedvesmojoša un aizraujoša vieta
visiem, kuri vēlas uzzināt ko jaunu vai sarunāties
par Eiropai, Latvijai un pasaulei svarīgiem
jautājumiem
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Straupes Lauku labumu tirdziņā atradīsiet katrs
savu garšu saldās zemenēs, pašmāju audzētos
tomātos un kraukšķīgos gurķīšos.Piedāvājumā
svaiga jēru un tītaru, bet arī  truša gaļa, Lielā
izvēlē – stādi, ziedošas puķes… 

Veselavas muižā katru 1. svētdienu aizsākta
tradīcija 60min garumā baudīt skaistu mūziku
muižas dārzā. Pasākums norit no pl.11:00 - 12:00.
Šajā laikā visi aicināti ņemt līdzi deķīšus, termosus

vairāk..

Straupes lauku labumu tirdziņš
svētdienās 02.,23.07.2017.

 

 

Straupes lauku labumu tirdziņš šosvētdien strādā
no pulksten 11 līdz 15, tas notiek Straupes zirgu
pastā. Te ir iespēja nesteidzīgi iepirkties un baudīt
gardu maltīti, bagātinot to ar Raiskumieša
alus glāzi.

 

Koncerts Muzikālās brokastis
Veselavas muižā, 02.07.2017.

 

http://eg.createsend1.com/t/d-l-kilify-l-b/
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ar tēju un ka�ju, lai ērti varētu iekārtoties muižas
dārzā un ļauties mūzikas valdzinājumam.

 

vairāk..

 

Muzikālās brokastis Siguldā
02.,16., 23.07.2017.

 

http://eg.createsend1.com/t/d-l-kilify-l-n/
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2.jūlijā muzikālo brokastu rītā Arta Gāgas
koncertprogramma  “Gaujas Sentiments”
plkst.11.00 Siguldas pilsdrupās.

23.07.„Baltā vilka trio” koncertprogramma
bērniem „Meža dziesmas” plkst.11.00 Siguldas
pilsdrupās

vairāk..

Piektdien, 7. jūlijā, plkst. 21.00 Valmiermuižas alus
virtuves terasi pieskandinās pašmāju neatkarīgās
mūzikas grupa „Satellites LV”, atklājot pirmo no šī
gada Dzīvās mūzikas vakariem.

vairāk..

 

Grupa „Satellites
LV” Valmiermuižā 07.07.2017.

 

http://eg.createsend1.com/t/d-l-kilify-l-p/
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Piektdien, 7. jūlijā, Veselavas muižā aizsākta
lieliska tradīcija zaļumballei kopā ar Apvedceļu.
Kopumā vasarā plānotas pavisam 6
zaļumballes kurās koncertēs dažādas Latvijā
atpazīstamas grupas.

vairāk..

 

Zaļumballe Veselavas
muižā 07.07.2017.

 

 

Dikļu pils Sajūtu festivāls
08.07.2017.

 

http://eg.createsend1.com/t/d-l-kilify-l-m/
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Pasākums ar īpašu auru, kurā nesteidzīgi baudīt
lielisku mūziku burvīgā pils parka atmosfērā.
Senatnīgais parks piešķir mūzikai īpašu
skanējumu, ko apmeklētāji var izbaudīt laiski
zvilnot pils šupuļtīklos vai uz līdzpaņemtajiem
plediņiem. Pasākumam raksturīga mierīga un
viegli apcerīga noskaņa, kas rosina atbrīvoties no
ikdienas steigas, pilsētas kņadas un ļauties dzīvās
mūzikas un krāšņās vides skaistumam.

vairāk..

 

Zaubes kulinārais
festivāls 08.07.2017.

 

http://eg.createsend1.com/t/d-l-kilify-l-c/
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Zaubes kulinārā festivāla ietvaros notiks
tematiskas degustācijas un savvaļas garšas ēdienu
gatavošanas demonstrējumi. Te būs pieejamas
dažādas radošas darbnīcas, spēles un izklaides gan
lieliem, gan maziem.

vairāk..

Tradicionāli jau sesto gadu pēc kārtas, Līgatnes
takās notiks komandu orientēšanās un izklaides
spēle ALU GĀJĒJS  2017. Šajā spēlē dalībnieki varēs
vairāk uzzināt par alu pagrabos turētajiem
labumiem, kurus gadsimtu gaitā glabāja līgatnieši,
kā arī atrast un iepazīt mazāk zināmas vai pat
nezināmas novada un tā tuvākas apkārtnes vietas. 

 

“Alu gājējs  - dārgumu meklētājs”
Līgatnē 08.07.2017.

 

http://eg.createsend1.com/t/d-l-kilify-l-e/
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vairāk..

36.skrējienu atklās jaunākie dalībnieki, kuriem
starts plkst. 9.40 Vaidavas ciema centrā. Bērni, kas
dzimuši 2009. gadā un jaunāki veiks 700 metrus
garu distanci. Savukārt 2005. - 2008. gadā
dzimušie skries 1400 metrus.

vairāk..

Kā ziņojām, atjaunojot 20.gs.70-to gados
populāro tautas tradīciju ar mūzikas
klausīšanos Gaujas krastos, šajā vasarā laikā no
2.jūnija līdz 11.augustam arī piektdienu vakaros un
saulrietā notiks Klusuma pārgājieni ar Gaujas
klausīšanos visas Gaujas tecējumā īpašās dabas un

 

Skrējiens "Apkārt Vaidavas
ezeram" 08.07.2017.

 

 

Klusuma pārgājiens "Klausies
Gauju ar mūzikas un dabas

saspēli" Līgatnē  14.07.2017.

 

http://eg.createsend1.com/t/d-l-kilify-l-s/
http://eg.createsend1.com/t/d-l-kilify-l-g/
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kultūrvēstures vietās. Gaujas klausītājus sagaidīs
klusuma gidi un aizvedīs līdz akustiskām un
ainaviskām vietām Gaujas krastos, kur būs
iespējams klausīties Gaujas tecējuma un akustisku
instrumenta saspēli.

vairāk..

 

Klusuma un Gaujas klausīšanās pārgājieni citviet:  
21.jūlijā Siguldas novadā; 28.jūlijā Inčukalna
novadā; 4.augustā Ādažos; 11.augustā Carnikavā

 

Inčukalna novada svētki
14.07.-16.07.2017.

 

http://eg.createsend1.com/t/d-l-kilify-l-w/
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Lielie Inčukalna novada svētki „LAIKS
SATIKTIES!” norisināsies 3 dienas no 14.–16.
jūlijam. Pasākumu programmā gan sportiskas
aktivitātes, gan muzikāli baudījumi, viesoies grupa
"Rakstu Raksti", zaļumballe u.c. 
 

vairāk..

No 14. līdz 16. jūlijam Pārgaujas novadā svinēsim
4. novada svētkus, kuru laikā mēģināsim
paskatīties uz Pārgaujas novadu no cita skata
punkta, atskatoties uz pagātni un salīdzinot to ar
šodienas redzējumu. Būs iespēja baudīt gan novada
amatierkolektīvu priekšnesumus, gan
viesmākslinieku uzstāšanos. Šogad programmu

 

Pārgaujas novada svētki no
14.07.-16.07.2017.

 

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


2017.07.13. https://eg27.createsend.com/t/ViewEmail/d/01A9FBD5CB289CB3/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1

https://eg27.createsend.com/t/ViewEmail/d/01A9FBD5CB289CB3/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1 21/25

papildinās arī sportiska aktivitāte – skrējiens
“Pretī100”.

vairāk..

Cēsu gada lielākie svētki šogad tiks svinēti no 21. -
23. jūlijam un to laikā īpaši tiks izcelti
gastronomiskie piedzīvojumi. Arī šajos svētkos
centīsimies pieturēties pie jau iedibinātajām
tradīcijām, kas izveidojušās pēdējā desmitgadē
kopš "Cēsis 810". Tomēr šos svētkus īpašus
padarīs jauni garšas piedzīvojumi.

vairāk..

 

Cēsīm - 811 Svinam ar garšu!
21.-23.07.2017.
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No 29. jūlija līdz 31. jūlijam gleznainā Siguldas
pilsdrupu estrāde kļūs par greznu ietvaru izcilam
mūzikas notikumam – XXV Starptautiskajiem
Siguldas Opermūzikas svētkiem, kuros, kā ierasts,
būs iespēja dzirdēt gan Latvijas, gan pasaules
izcilākos operdziedātājus.

vairāk..

Bagātīgā svētku programmā līdztekus koncertiem,
radošajām darbnīcām, ekskursijām un sacensībām,
pilsētas viesi tiks aicināti baudīt arī dažādus
piedāvājumus gardēžiem pilsētvidē.

vairāk..

Starptautiskie Opermūzikas svētki
Siguldā  no 29.-31.07.2017.

 

 

Valmieras pilsētas svētki
28.-30.07.2017.
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Ar jutekliski elegantās britu dziedātājas Džesijas
Veiras (Jessie Ware) uzstāšanos 31.jūlijā “Sunset
Festival '17” uzsāk šīs vasaras programmu

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

 

"SUNSET FESTIVAL” Džesijas
Veires koncerts Siguldā

28.06.2017.
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entergauja.com

facebook

instagram

Gaujas Nacionālā parka tūrisma klasteris
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