
OLE VIERAANA, MUTTA TUNNE 
ITSESI PAIKKALLISEKSI!



Jokainen hetki Gaujan 
Kansallispuistossa on 
luonnon läsnäoloa 
täynnä. Se ei ole 
tavallinen puisto, se on 
puisto, jossa, lähtemään 
seikkailuille, tutkittaen ja 
selvittäen, jokainen hetki 
muuttuu ainutlaatuiseksi 
kokemukseksi. 



Kuvittele itsesi vihreän ja tuoksuvan pellon keskellä, nauttien pellon kukkien 
kevyestä tuoksusta ja unohtaen päivittäisiä huoleja! Yhä syvemmälle Sinä 
upoudut ajatuksiin ja olet kiitollinen jokaisesta tuulen virtauksesta, jonka 

tunnet, jokaisesta linnun laulusta, jonka kuulet ja jokaisesta ainutlaatuisesta 
tuoksusta, jonka haistat. 

Meille kaikille on tarvetta uppoaa luontoon ja nauttia siitä, mitä luonto 
voi meille tarjota, joten voidaan ladata energiaa ja rentoutaa kehomme 

jokapäiväisistä huoleista. 
Me, Latvian maaseuduilla asuvia, pystymme arvostaa luonnon voimaa 

ja energiaa. Juuri siksi haluamme jakaa salaisuuksiamme, miten palautta 
energian Latvian maaseudulla. 

Teille se on loistava mahdollisuus tutustua ja valita itselle sopivamman 
tarjouksen! 

Me autamme Teitä rentoutumaan ja saamaan rauhaa Latviassa, Gaujan 
Kansallispuiston alueella.

Näkemiin! 
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Krasta katu 60, Gauja, Incukalna kunta, LV2141
zviguli@zviguli.lv
www.zviguli.lv
57.125296  24.685132

MAJATALO  ”BERSAS”

Rauha, luonnon värisopusointu ja 
antiiki-ajan hengen läsnäolo on niitä 
asioita, joita tekevät tästä paikasta 
erityisen. Lähellä olevat kuvaukselliset 
luontokohteet – Gūtmaņa luola, Turaidan 
linna, Daina vuori, Gauja – antavat 
virikkettä pitkille kävelyille ja fi losoofi sille 
keskusteluille. Rentoutumiselle ja 
tapahtumille on käytettävissä majatalo, 
juhlatalo saunoineen, kesä-aikana - 
mielyttävästi sisustettu, osiksi suljettu 
kesä-katos lasitetulla lehtimajalla, 
kun myös erinomaisesti asetettu 
nuotiopaikka.

MAJATALO ”ZVIGULI“

Tänne te tulette aina olemaan 
tervetulleita! Isäänät tarjoavat 
rentoutumista jokaiseen makuun: upeita 
kävelyjä villissä metsässä joen varrella 
Gaujan asti, juhlat majoituksineen 
sisä- ja ulkotiloissa, piknikkia, leirintää ja 
hotellia. Kumppaneilla voitte meditoida 
japanilaisissa tunnelmissa, ratsastaa 
hevosilla, ajaa mönkijillä tai kalastaa 
taimenta, jonka itse valmistatte illalla. 
Bussipysäkki – 150 m etäisyydessä, 
bussit kulkevat tiheämmin kun kerran 
tunnissa. Perheellinen ilmapiiri, 
yksilöllinen ratkaisu. Isännät tulevat 
olemaan iloisia jokaisesta vieraasta!

Krimuldas kunta, Krimuldas aluepiiri
Latvia, LV-2150
t. +371 2867 3293, +371 2910 5566
info@bersas.lv
www.bersas.lv
57.18269884 24.8621769

24/7, Suositellaan ennakkoilmoittautumista
Majoitus – 60–90 EUR
Juhlat – 700–1400 EUR

Majatalo ympäri vuoden
Leirintä toukokuu – lokakuu
Yöpyminen: 15–25 EUR/henkilö
Teltat – 3 EUR teltta + 1.50–5 EUR/henkilöi 
Asuntoauto – 10 EUR + 1.50–5 EUR/henkilöi
Retki Riikaan, Siguldaan – pyynnöstä
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Jaunates 1, Krimuldas aluepiiri, Krimuldas kunta. 
t. +371 26309257
buselis@inbox.lv 
57.190175  24.796218

MAJATALO ”JAUNLIDUMNIEKI”

Majatalossa  Jaunlīdumnieki isännät 
ovat yhdistäneet latvialaisen saunomisen 
perinteita rentoutumiseen luonnon 
äärellä, säilyttäen jokaisen vieraan 
yksittyistilan ja mahdollisuuden 
rauhassa rentoutua ja olla yhtä luonnon 
kanssa. Salliakseen rentoutumisesta 
nauttimisen veden äärellä, joella on luotu 
terassi, jolla on mahdollista sijoittaa 
aurinkotuoleja, nauttia uimisesta joessa 
tai tarkkailla ympärillä olevaa maisemaa. 
Loma-asunnosta löydätte varustettua 
keittiötä ja yrttiteitä, jotka täydentävät 
rentoutumista maaseudulla.

MAJATALO ”BUŠELIS”

24/7 Suositellaan ennakkoilmoittautumista
Majoitus – 20–30 EUR
Majatalon vuokraus juhlasalineen – 30 henkilöiden asti ja 
4 kahden hengen huoneita 160 EUR (Lisäpaikkoja – 
7 EUR)

Majatalo “Buselis” kutsuu pakenemaan 
kaupunkikaaoksesta ja rentoutumaan 
luonnon äärellä, lähtemään pitkille 
kävelyille ja unohtamaan kaupungin 
jatkuvasta kiireestä. Majatalo tarjoaa 
rentoutumista ja mahdollisuuden 
juhlia eikä vain perheen ja ystävien 
kanssa, mutta myös työtoreineen, 
antamaan mahdollisuuden järjestää 
monipuolisia tapahtumia. Majatalossa 
on käytettävissä kodikas takkahuone, 
mutta sen ulkopuolella – laaja alue 
urheilutapahtumille ja maukkaille 
griilijuhlille.

Lidumnieki, Malpils kunta 
t. + 371 2929 5 796 
elsanta@inbox.lv
www.jaunlidumnieki.lv 
57.029294 24.938432

Kaikki kaudet; 8:00 – 22:00 (1.kesäkuusta 31.elokuuhun);
9:00 – 21:00 (toukokuussa, syyskuussa).
Lokakuusta huhtikuuhun – vain ennakkoilmoittautumisella
Majoituksesta: 80–150 EUR;
Taktiviteeteista: Venevuokraus 17 EUR per vuorokausi; 
10 EUR – 2h
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Laipas, Sejas kunta
t. 28355778; 29459358
pirtsmuzejs@inbox.lv
www.pirtsmuzejs.lv
57.1663056 24.6393611

„Sudrabkalni“, Koceni, Kocenu aluepiiri, Kocenu 
kunta, LV-4220
t. +371 26640889 Egils Bukšs (LV, ENG)
t. +371 2966349 Judīte Bukša (LV, RU) 
judite.buksa.3@gmail.com
57.5251 25.3348

KUNNIATALO  “LAIPAS”

”SUDRABKALNU VIESISTABA” – 
HOPEANVUOREN  OLOHUONE

Kasvihuone, joka sijaitsee kauniissa 
paikassa ja on nimetty olohuoneeksi. 
Isännät ovat luonneet pienen 
tunnepaikan taivaan ja maan välillä. 
Vuosikaudesta riippuen, on myös tarjolla 
luovat työpajat. Tuorille aviopareille 
ja häävuosipäivinä on oma ohjelma.  
Kuvaukset ovat ympäri vuoden, joissa 
on käytettävissä emännän itsetehtyjä 
kruunuja ja koristeita.  Kruunut on luotuja 
poulijalokiveista ja helmeistä. Emännän 
avulla voi luoda omaa kruunua käyttäen 
isoäidin ja äidin helmejä. Tämä kruunu 
tulee antamaan suvun voimaa.

Kunniatalo Laipas on Latgalesta 
tuotu satavuotinen hirsitalo, joka on 
rakennettu Loja-joen rannalla, säilyttäen 
sen aitoutta.  Tässä tulette nauttimaan 
matkustamisesta ajassa. Talossa 
on säilytetty sen aura ja sisustus. 
Tälläisissä historiaalisissa taloissa ei 
ole keittiötä sekä saniteettitilaa, siksi 
nykyisten vaatimuksien mukainen keittiö 
ja saniteettisolmu kahdella vessalla, 
suihkulla ja terassilla löytyy viereisestä 
majasta. Tämä on loistava talo sekä 
rentoutumiselle, että pienille juhlille. 
Käyttäkää historiaalisen mustan saunan 
mukaan tai puulämmitettävän vieressä 
olevan saunan.

Ympäri vuoden.
Työpajat – 6–30 EUR
Kuvaus – 72 EUR/h

24/7
Loma-asunto puulämmitettävällä 
saunalla – 80 EUR
Aaamiainen – 5 EUR/henkilö
Savusauna – 200 EUR
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„Vecziguri” Ligatnes aluepiiri, Ligatnes kunta
t. +371 26407514
info.vecziguri@gmail.com
www.facebook.com/agave.lv/
57.14234 25.10403

Latviassa jopa 20. luvun loppuun 
saakka kesäkuukausina maaseudun 
asukkaat ovat yöpyneet kodin 
ulkopuolella – aitoissa, heinävajoissa. 
Agaven kesämökki „Stallis” tarjoaa teille 
nauttimaan tälläisestä seikkailusta – 
yöpymisestä aitoassa hevostallin 
pilttuussa, tunteakseen maaseudun 
kukkien ja ruohon tuoksun. Aivan lähellä 
voisitte nauttia majatalon kodikkaasta 
tilasta saunoineen. Saunomisen jälkeen 
teillä on mahdollisuus jäähtyä vieressä 
olevassa altaassa. Tässä kauniissa 
paikassa jokainen voi latautua ja nauttia 
kauneista auringonlaskuista ja tarkkailla 
luonnon maisemaa.

AGAVEN KESÄMÖKKI “STALLIS” JA 
MAJATALO “AGAVE”

Rigas katu 1-7, Ligatne, LV 4110
t. +371 29142242 Iveta, t. +371 29819765 Ramona 
iveta.aseniece@inbox.lv
57.2305399 25.0397981

Valitsemalla oleskelusta Riian vuoren
asuinhuoneistoissa, te tulette nauttimaan
Līiatnen teollisuuskylän historiaalisesta 
hengestä, koska tämä asunto sijaitsee 
historiaalisessa talossa. Asuinhuoneistojen 
emäntä ystävällisesti tutustuttaa teidät 
Līgatne – kaupunkiin, jossa sijaitsee 
enemmän kuin 300 olutkellaria, joita 
paikalliset asukkaat ovat kaivanneet 
kaupungin kallioihin talvivarastojen 
säilyttämistä varten. Vierailla on 
mahdollisuus romanttiselle istuskelulle 
luolassa kynntilävaloissa, jossa 
maistajaiseksi saat nauttia erilaisista 
paikallisista hilloista, mäntysiementen 
herkusta ja pellon teistä. Tämä seikkailu 
antaa teille käsityksen paikallisten 
asukkaiden kotitalouden erityispiirteistä 
ja omituisesta maailman ymmärryksestä.

RIIAN VUOREN ASUINHUONEISTOT

1.kesäkuu – 1.lokakuu
Majoitus – 35–55 EUR
Maistajaiset luolassa:  To, Pe, La. – 18.00. (Muina aikoina 
pyynnöstä)
Maistajaiset – 7EUR/henkilö  
Verstas – 7 EUR/henkilö
Retki – 7 EUR/henkilö tunnissa
 

 “Stallis” – toukokuu–lokakuu
Majatalo “Agave” – ympäri vuoden
Talli (hostelli) – 13 EUR/henkilö
Majatalo (koko talo sanoineen) – 390 EUR
Yksi huone – 50 EUR
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Gaujas katu 36, Līgatne, Līgatnen kunta
t. +371 29244948
karina@makars.lv
www.makars.lv

“Avaidi”, Straupes aluepiiri, Pargaujas kunta, LV 4152
t. +37129464946
markulici@markulici.lv
www.markulici.lv
57.300889; 24.909182

Jokainen, joka haluaa nauttia Latvian 
pisimmän joen-Gaujan lumouksesta 
ja ylittää tämän joen ainoalla laudalla 
Baltiassa, joka virtavoimalla nostaa teidät 
ja autoanne yli, avulla, on tervetullut 
Melonta leirintäalueelle Ligatnessa. 
Leirintäalueen vieressä sijaitsee myös 
Kansan kalastusammattimuseo, jossa 
on nähtävissä mielenkiintoisia kalojen 
kalastustarvikkeita.
Leirintäalueella voi majoittua teltassa, 
asuntoautoissa ja asuntovaunuissa. On 
saatavilla myös pari petipaikkaa.

MELONTA LEIRINTÄALUE

Henkeä salpaava rentoutuminen isoille 
ja pienille, jotka haluavat osoittaa 
omaa rohkeutta ja päättäväisyytensä! 
Mārkulīču suljetuissa ja avoin-
tyyllisissä ampumaradoissa voi 
kokeilla erikaliiperisia ampumaaseita, 
jousiammuntaa, oppia uusia taitoja 
asiantuntevalta ohjaajalta.  Brasla-
joen viihtyisässä alueella sijaitsevat 
urheilukentät, jotka odottavat vierilaijoita 
vene-perheretkeille. Täältä löytyy myös 
majoitusmahdollisuudet. 

VIRKISTYSKOMPLEKSI JA RETKEILY “MARKULICI”

Päivittäin, ympäri vuoden. Oppitunneille ampumaratoissa 
suositellaan ennakkoilmoittautumista.
Majoitus teltassa – 3 EUR
Majoitus kahden hengen huoneessa – 20 EUR
Hinta 10 laukkauksista 3–20 EUR, riippuen ampumaaseen 
kaliiperista

Maksullinen pysäköinti – 3 EUR
Suihku
WC
Maksullinen sähköyhteys – 3 EUR (yhteys)
Maksetut piknik-alueet (8–20) – 1–2 EUR
Leiriläiset – 6–10 EUR 
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“Jaunaraji”, Brengulu aluepiiri, Beverinas kunta, LV-4245
+37129121702
jaunaraji@gmail.com
www.jaunaraji.lv
57.547049, 25.489861

Lehtevillä puilla koristeltulla leirintäalueella 
Gauja-joen rannalla voit rentoutua ja 
tarkkailla Gauja-joen innostavaa virtausta 
ja sen ympyröivän luonnon energian 
sähköistetyjä maisemia kaikissa 
neljästä loistavista vuosikausista. 
Alueella on mahdollista nauttia erilaisista 
aktiviteeteista – veneillä, pyöräillä, kävellä, 
ylittää esteitä esteradoilla ja talvella hiihtaa 
lähellä olevalla „Bailu trase” – ”Pelkojen 
radalla”. Leirintäalueella on myös oma 
ranta, josta löytyy hyvin varustettu 
venesatama ja nuotiopaikka. Odotamme 
rauhallisen rentoutumisen rakastajia, kuten 
myös vieraita, jotka haluavat aktiivisesti 
rentotutua luonnon äärellä. 

LEIRINTÄALUE “JAUNARAJI” 

„Apaļkalns” ,Raiskuma aluepiiri, Pargaujas kunta, 
LV-4146
t. +371 29448188
apalkalns@inbox.lv
www.apalkalns.lv
57.318333 25.148056

Lierintäalue Apalkalns kutsuu teidät 
hetkeksi pysähtymään jokapäiväisestä 
kiireestä ja huolista ja antaa sielun 
levätä nauttien auringonvalossa 
kylpyilevista aamuista, kuunellen  lintujen 
viserrystä tyyntä ja rauhaa ympäröivällä 
Raiskums – järven rannalla. „Apalkalns” 
houkuttelee sen laajuudella, raitiilla 
ilmalla, hengensalpaavalla maisemalla, 
poljilla, joilla lähteä kävelyille tai retkille 
polkupyörällä, järvellä, jossa uida, 
kalastaa tai veneillä. Löytyy myös 
melontaristeilyt Latvian kauniimmalla 
joella – Gaujalla.

LEIRINTÄALUE “APALKALNS”

15.huhtikuusta – 1.lokakuuhun
Majoitus – 8–30 EUR per henkilö
Vene-, pyörä- ja katamaraanien vuokraus – 3 EUR per tunti 
tai 12 EUR koko päivästä
SUP vuokraus 10 EUR ensimmäinen tunti, 5 EUR joka 
seuraava tunti

Olemme avoinna ympäri vuoden, kirjautuminen klo 15:00 
alkaen, ulos kirjautuminen klo 12:00 asti 
Majoitus: Leirintäalue-maja – 80 EUR
Telttapaikka 5 EUR/henkilö 
Sauna 80 EUR; Sammio – 30 EUR, Este-rata – 5 EUR.

11

12



Ga
uja

G
au

ja

Ga
uj
a

Straupe

Valmiera

Inčukalns

Sigulda

BALTIJAS 
JŪRA

GAUJAS 
NACIONĀLAIS

PARKS

3

pp
20

9
26

5

6

Sigulda
1

2

4

17

18



Ga
uja

G
au

ja

Ga
uj
a

G
au

juju
a

Straupe

Valmiera

km

LATVIJA

Kocēni

Āraiši

Sigulda

Cēsis

GAUJAS 
NACIONĀLAIS

PARKS

3

10 7

14

8
24

25

19

23

rar
13

12
5

27

15

11
21

16

pp
20

9

SiguldaSigulda
1

22Līgatne



12

„Araji“ Brengulu aluepiiri, Beverinas kunta LV-4245
t. +37 120 383 303
atputa_cempos@inbox.lv
www.beverinaslabirinti.lv 
57.4977441 25.5501576

«Kalna Kaneni», Mores aluepiiri, Siguldas kunta
t. + 371 29446115
info@moresmuzejs.lv
www.moresmuzejs.lv
57.0794444 25.0616667

MOREN TAISTELUMUSEO

Gaujan kansallispuistossa Teillä on 
mahdollisuus tutustua sotilaalliseen 
perintökulttuuriin. Tälläisen mahdollisuuden 
tarjoaa Moren taistelumuseo. Museon on 
luonut innostunut perhe, joka mielellään 
jokaisen tutustuttaa 1. ja 2. maailmansodan 
sotilaallisiin historian näyttelyihin ja 
Punaisen armeijan T-34 tankkiin kun myös 
muuhun sotilaalliseen tekniikkaan. Museon 
yläkerrassa tutustukaa 19/20. luvun 
käsiteollisuuden työkaluihin sekä aluepiirin 
käsityöläisten töihin. Museon alueella olette 
tervetulleita käyttämään katoksia pöydillä 
ja puutarhatakalla sekä myös lapsille on 
mahdollisuuksia aktiiviseen rentoutumiseen 
luonnossa hyvin huoletun altaan varrella. 
Myös näin voi nauttia Latvian luonnosta ja 
sen kauneudesta!

„Beverīnas labirinti” – rentoutumispaikka 
maaseudulla, jossa kuulee 
sydämmellisiä nauruja ja ihmisten 
silmät loistavat elämänilosta. Paikka 
aktiiviselle ja pasiiviselle rentoutumiselle 
luonnossa. 2,5 ha isolla alueella on 
nähtävissä 370 puuveistoja. On saatavilla 
60 suurikokoisia ulkoalue-pelejä, tivolia 
ja äly-tehtäviä sekä isoille, että pienille. 
6 erilaisia labirintteja. Aikuisille 630 
m pitkä yksisuuntainen eroottinen 
labirintti. Kukka-labirintti, oksa-labirintti 
valtavalla keksellä olevalla pesällä. 
„Šausmu labirints” – ”Kauhujen labirintti” 
kuusimetsässä. Pienimille – labirintit 
mustaherukissa ja puiden onkaloissa.

BEVERĪNAS PUUVEISTOS-PUISTO 
JA LABIRINTTI   (V–X)

Aukioloaika 10.00 – 20.00 Kausi: 1.toukokuu –1.marraskuu
Aikuisille 6 EUR
Lapseille, oppiskelijoille 4 EUR
Yli 10 henkilön ryhmille – alennukset.

Toukokuusta lokakuuhun – 10.00 – 16.00
Marraskuu – huhtikuu ja muina aikoina – 
ennakkoilmoittautumisella
Näyttelynvierailu: Aikuisille – 5 EUR
Yli 5 vuotiaille ja koululaisille – 3 EUR
Perheille, joilla 3 tai enemmän lapsia 30% alennus
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Kumadas katu 2, Ieriki, Drabesu aluepiiri, 
Amatas kunta, LV-4139
t. +371 29477700 (Kristaps), +371 26457649 (Ivita)
cecilutaka@gmail.com
www. cecilutaka.lv
57.2091 25.1705

“Madaras”, Vaidavas aluepiiri, Kocenu kunta, Latvia, 
LV-4227
t. +371 29268692
janis@muca.lv
www.muca.lv
57.4325496 25.2023256

TYNNYRIMUSEO JA MAJATALO “MADARAS”

Vuosisatojen kautta tynnyrit ovat 
olleet käytettävissä erilaisten juomien 
valmistuksessa ja säilyttämisessa, kun 
myös kaalien ja kurkujen hapattamisessa. 
Tynnyrimuseonmestarit taidolla, 
hyödyntäen sukupolvien kautta perittyistä 
amattisalaisuuksista ja nikseistä, 
valmistavat kestävät tammityynyrit. 
Museossa, jos tulee mieli, mestarin 
johdolla voisit selvittää myös koko 
jännittävän tyynyrin valmistusprosessin, 
lisäksi myös itse tulet aktiivisesti 
osallistumaan siihen prosessiin ja luotua 
tynnyriä pystyt saamaan omaksi käytöksi! 
Vieressä on majatalo ”Madaras”, joka 
tarjoaa mahdollisuuden yöpyä tai juhlia, 
nauttien luonnosta kauniissa paikassa.

Luonnonpolku – Satumetsä, joka 
täydentyy ja kehittyy. Polun isännät 
vierailijoiden kanssa tarttuvat ja ikuistavat 
hetkiä, keräävät kilometreja un osallistuvat 
yhdessä luovissa aktiviteeteissa, koska 
juuri vierailijat ovat seikkailun olennainen 
osatekijä. Cecilu luonnonpolku on paikka, 
mistä samanaikaisesti löytyy luonnon 
kauneutta, elinvoimaa ja seikkailua, 
ja juuri se on sitä, mitä luonnonpolun 
isännät tarjoavat heidän vierailijoillensa – 
mahdollisuuden tutustua luonnon mahtiin 
luovien aktiviteettien ja patikointien kautta.
Älä istuskele kotona ja tule mukaan 
luontoon!

CECILU LUONNONPOLKU

Aukioloaika syksy-talviaikana: 1–5 –10:00–16:00 
6 – 10:00–22:00, 7 – 10:00–16:00
Aukioloaika kevät-/kesäaikana: 1–5 – 9:00–17:00 
6 – 10:00–18:00. Ruokailu (keitto) – 3 EUR per henkilö
Luonnonpolut – 1.50–2 EUR
Sauna metsässä – 40 EUR (enintään 8 henkilöä)
Kävely oppan johdolla – 50–60 EUR per ryhmä
Pajat/mestarikoulut – 5–25 EUR

Ympäri vuoden
Retki oppaan johdolla – 3–9 EUR
Majoitus – 25 EUR – 35 EUR
Lux-huone – 80 EUR
Aamiainen – 4 EUR
Sauna – alkaen 25 EUR
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Ziedlejas, Krimuldas aluepiiri
info@ziedlejas.lv
+37126105993
www.ziedlejas.lv/pirts
57.1428 24.7819

Saunamuseo, Sejas kunta
t. 28355778; 29459358
pirtsmuzejs@inbox.lv
www.pirtsmuzejs.lv
57.1632 24.6216

ZIEDLEJU SAUNA

Saunan isännät tarjoavat saunakuureja 
nykypäiväisellä sisustuksella 
sisustetussa Lasi-saunassa ja 
alkuperäisuutta omaavassa Harmaan 
kuusen savusaunassa. Rituaalisen 
saunakuurin vetää mestari – jokainen 
saunarakastaja saa 4–5 tuntia 
mestarin huomiosta ja huolellisesta 
hemmottelusta – lämmittelystä, 
kasvihaudeista, kasvikuorinnasta, isosta 
ruoskimisesta, hieronnasta lääkeöljyllä 
ja hunajalla, värähtelystä äänellä, teistä 
ja omatekoisesta leivästä.  Nauttiakseen 
Gaujan kansallispuiston luonnosta, 
tässä voitte vuokrata korkealaatuisia 
Cannondale polkupyöriä.

Saunamuseo on tieto – ja vapaa-ajan 
toimintapaikka jokaiselle, joka haluaa 
tutustua saunaan. Kuunteletkaa pätevän 
oppaan tarinaa tai nauttikaa saunan 
ainutlaatuisista arvoista, antautumalla 
seikkailuun saunamestarin valvon-
nassa. Savu- (musta-) sauna on vanhin 
sauna, jonka latvialaiset ovat käyt-
täneet muinaisessa historiassa. Se on 
puupalkki-rakennus ilman savupiippua. 
Savun vuoksi jo etäisyydestä voi päätellä, 
että sauna on lämmitettävissä. Mu-
seokokoelman muodostaa yksi uudis-
rakennettu mustaa ja kuusi historiaalisia 
savu-saunoja. Museon paviljongissä on 
esillä historiaalisten vohvelipannujen 
näyttely. 

SAUNAMUSEO

24/7
Talvella käynnistä on sovittava erikseen
Museovierailu – 2 EUR.  
Oppaan tarina – 10 EUR
Savusauna (uusi) – 150 EUR/10 henkilöä
Savusauna (historiaallinen) – 200 EUR/10 henkilöä 

 Ympäri vuoden, ennakkoilmoittautumisella
Pieni saunakuuri (1 saunamestari) – 150–250 EUR 
Iso saunakuuri (2 saunamestaria) – 250–450 EUR
Saunapäivä kaveriryhmälle 4–6 henkilöa – 300 EUR
Polkupyöravuokraus – 15 EUR/päivä
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“Vecpasts”, Straupes aluepiiri, Pargaujas kunta, 
LV4152
t. +371 29464946
info@straupestirdzins
www.straupestirdzins.lv
57.3237 24.9221

Males-3, Elkas vuori, Skujenes aluepiiri, Amatas 
kunta
t. +371 29475811
elkaskalns@gmail.com
www.amata.lv/elkas-kalna-gardumi
57.0838 25.5916

Jos olette terveellisen ja maukaan 
paikallisen ruoan ihailija, ehdottomasti 
löytäkää mahdollisuuden tehdä 
rauhallisesti ostoksia ja nauttia ateriasta 
Baltian maiden ainoassa viljeilijöiden 
ja pientuottajien marrkinnassa, 
joka, täyttäessään kaikki Slow Food 
International rahaston laautkriteerit, on 
lisätty arvostetun maailman Slow Food 
markkinoiden liitoumaan.  Markkinat 
pitävät paikkansa joka kuukauden 1. ja 
3. sunnuntaina. Markkinan kotipaikkana 
on historiaalinen Straupen hevospostin 
laitos, joka hurmaa sen kodikkaalla 
ilmapiirilla ja yllättää alkuperäisellä 19. 
vuosisadan kivimurskapeitteellä.

STRAUPEN MAATALOUSMARKKINAT 
HEVOSTENPOSTISSA

Tila sijaitsee Elkan vuoressa, joka 
on yksi Latvian aluepiirin-Vidzemen 
korkeimmistä kukkuloista. Tässä om 
mahdollista nauttia koskemattomasta 
Latvian erämaan maisemasta. Terassiltä 
laajalla näköalalla on nähtävissä 
satumaisia auringonlaskuja. Iloaa tuoisi 
kylpy kuumassa yrtiiteillä täytetyssä 
sammiossa. Ruokaa emäntä laittaa 
elävällä tulella ulkotakassa. Kaikkia 
tarvittavia raakaaineita ovat toimitettuja 
suoraan puutarhasta. Eännän johdolla 
teillä on mahdollisuus valmistaa omaa 
teesekoitusta, hilloa, aromaattista 
saippua tai tuoksua.

ELKAKSEN VUORITILA

Kausi on 15.toukokuusta – 15.syyskuuhun
Majoitys-terassilla 40 EUR/4 henkilöä
Leirintämökissä –1– 5 EUR/2 henkilöä

Joka kuukauden 1. ja 3. sunnuntai (paitsi tammikuun 
ensimmäinen sunnuntai) 
Pysäköinti ja sisäänpääsy – ilmainen
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Springu katu 3, Ligatne
t.  +371 26521467
ligatnesvinadaritava@gmail.com
www.ligatnesvinadaritava.lv
57.233142 25.041899

,,Ruki 1’’ ,Raiskums, Pargaujas kunta, LV-4146
t. +371 20370370
raiskumietis@raiskumietis.lv 

Ligatnen viinivalmistamo on perhey-
ritys. Viinit valmistetaan paikallisesti 
kasvatetuista marjoista, hedelmistä, 
kasveista ja kukista. Latvialaisen männyn 
makua tulette tuntemaan kokeilemalla 
männyntaimen hilloa.  Isännät iloisin 
mielin tarjoavat teille teitä itse kerätyistä 
teeainekista. Līgatnen viinikellari sijaitsee 
kallioluolassa, jossa kynttilänvalossa ro-
manttisessa ilmapiirissa on mahdollista 
nauttia paikallisista viineistä, likööre-
istä, kuivatuista hedelmistä, hilloista ja 
alkoholittomista mehuista. Nauti Latvian 
marjojen ja hedelmien mauista hiekkaki-
vikallion luolassa!

LIGATNEN VIINIVALMISTAMO

Raiskumksessa, järven rannalla, 
entisessa kartanonavetan 
rakennuksessa, ikivanhojen reseptien 
mukaan valmistetaan olutta, 
luonnollisesta esitaikinasta paistettua 
leipää ja savustettua lihaa. Aitoaa makua 
antaa puulämmitteinen olutkeittokattila 
ja muinainen leipäuuni. Vierailu luo 
mahdollisuuden lisätä tietoisuutta oluen 
ja leivän luomisen yksityiskohdista 
jännittävän tarinan avulla, kun myös 
nauttia maun vivahteista täyteläisessä 
maistajaisissa.

RAISKUMSIN PANIMO

Ennakkoilmoittautumisella ilman aikarajaa.
Maistajaisretki : 7 EUR per henkilö, eläkeläiset 5 EUR, 
alle 12-vuotiaat ilmaiseksi

Maistajaiset luolassa – 1.toukokuu –31.lokakuu lauantaisin, 
sunnuntaisin 10:00-18:00
Kauppa – maanantai – perjantai 10:00–16:00 
Tulit eri ajalla – soita ja sovimme asiasta.
Maistajaiset: Aikuisille – 10 EUR. Alle 18-vuotiaille – 5 EUR
ENG & DE kielillä +30 EUR
Lounas viinimaistajaisilla ryhmille – 15 EUR/henkilö
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„Indrani”, Skujenes aluepiiri, Amatas kunta, LV-4143
t. +37129455715, +37129115126
zsindrani@inbox.lv
www.zsindrani.lv
57.0907683 25.4967399

Marsnenu aluepiiri, Priekulu kunta, “Ievinas”, LV -4129
t. +371 28692525
ievinlauki@gmail.com
57.412324 25.523965

„Indrani” tarjoaa eikä vain virkistystä 
maaseudun saunassa, pellossa 
ja metsässä, vaan myös nauttia 
epätavallisimmista omalla tilalla 
valmistetuista maaseudun herkuista 
ja makupaloista, koruista ja käsitöistä, 
esimerkiksi, lehmus-, olut – tai 
ruisleivän marmeladista, kanerva- tai 
kamomillasiirapista, tyrnimarjojen hillosta 
ja vaahterakukkateesta. Silmiä iloitsee 
sekä kukkuloinen Vidzemen maisema, 
että antiikkiesineiden kokoelma. Polje 
voikukkapeltoja keväällä, kiikuta kesällä, 
haista maan tuoksua syksyllä, mutta 
talvella – pue luistimet ja sukset ja 
jippii – valkoisille hangille!

VILJEILIJÖIDEN MAATILA  “INDRANI”

Maatila  ”Ievinas” on luonnonmukainen 
tila. Isännät harjioittavat aitoaa Latvian 
maaseudun elämää kasvattaen 
lampaita, lehmiä ja perunoita. Tässä voi 
oppia valmistaa juustoja – perinteisiä 
latvialaisia juustoja, mozzarellaa, 
pehmeitä juustoja, juustopalloja, 
sulatejuustoa. Tietenkin sitä kaikkea 
voi myös maistella. Keväällä, kesällä 
ja syksyllä lähtekää katsomaan 
karjatilaa, ruokkimaan karitsia maidolla, 
tutustumaan luonnonmukaisen karjatilan 
arkipäivään.

VILJEILIJÖIDEN MAATILA  “IEVIŅAS”

Toukokuu-Syyskuu – Retki luonnonmukaiselle karjatilalle
Lokakuu – Huhtikuu – Juustovalmistamon mestarikoulut
Retki – 4– 8 EUR
Juustovalmistamon mestarikoulu – 15–30 EUR

Aukioloaika ilman aikarajaa, jos sovittu etukäteen 
Loma-asunto – 60 EUR (hinta sisältää saunan. 
Henkilömäärä 1–5)
Retki maatilalla – 40–60 EUR. 
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“Lejaslives”, Krimuldas aluepiiri, Krimuldas kunta
t. +371 26547371 (Lelde), +371 26564437 (Atis)
info@lejaslives.lv
www.lejaslives.lv
57.1966667 24.7493611

 „Cimbuli“, Skujenes aluepiiri, Amatas kunta, LV4143
t. +371 29208644
signe.slosberga@gmail.com
www.gustsapinis.lv
57.0199979 25.429092

Lejaslives on perhemaatalous, jossa 
mehiläiset ovat parsoilla ja hunaja 
mehiläispesissä. Teillä on mahdollisuus 
maistaa, haistaa, kuulla ja tuntea, 
miten inisee ja tärisee ilma meidän 
mehiläistarhassa! Isäntöjen kutsumuksena 
ovat Latvian maaseudut, niityt, metsät 
ja niiden anteliaisuudesta ja loistosta 
myös Te voitte päästä nauttimaan, siksi 
toukokuussa ja kesäkuussa lähtekää 
tutkimaan parsan kasvattamista, 
mutta toukokuusta syyskuuhun olette 
tervetulleita katsomaan, missä mehiläiset 
pesivät, ottamaan selvää, kuinka 
kauaksi ne lentävät, tutkimaan, mitä on 
mehiläispesän ”vatsassa”, valmistamaan 
joitain kehystä ja maistamaan hunajan 
makeaa makua. 

MAATILA  “LEJASLĪVES”

Siemenistä lopputuotteisiin on 
kasvatettu, kokeiltu ja luotu ei-
perinteisiä tuotteita. Syksyn puolella 
maaseudut värjäytyivät kirkkaiksi väriksi, 
kun kvino, amarantti tai aromaatiset 
ja nektaaria täynät tattaripellot 
kukkivat. Emäntä valmistaa tattari- 
ja amaranttitahnaa ja, italialaisen 
äidin tapaan, tuo teidät kotitalouden 
pöydän ääreen. Voitte osallistua 
tahnavalmistamon mestarikouluihin, 
yhteiselle lounaalle ja muihin maatilan 
tuotteiden maistajaisiin, kun myös 
piknikille metsästystornissa tarkkailen 
villieläimiä. 

MAATILA  “GUSTS APINIS”

Kausi on 15. toukokuusta 15.syyskuuhun
Mestarikoulujen hinnat vaihtelevat tapahtumaan osallistujien 
määrän ja aktiviteettimäärän mukaan.

On mahdollisuus vierailla maatilalla ympäri vuoden, mutta 
akttivisella osallistumisella vierailu on Toukokuusta Syyskuuhun.
Päivisin 9.00–18.00
Pakollinen ennakkoilmoittautuminen 3 EUR per henkilö 
Retkejä  johdetaan LV, ENG, DEU, RU kielillä.
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TERVEYDEN LABORATORIO

Paikka, jossa perinteet vuorottelevat 
maailman kokemuksen kanssa, joten 
tuleville ja janoisille voitaisi tarjota ei vaan 
korkeamman laadun tuotetta, mutta 
myös osata Teidän makuhermot viedä 
matkalle Gauja-puiston kesien ja syksien 
kautta, täydentää sielua lukumattomeilla 
Latvian marjojen mauilla ja väreillä! Tämä 
on alkoholipitoisten juomien valmistamo, 
jossa ylistetään  Latvian juhlaperinteita, 
kansanlääketiedetta ja tietoja, jotka 
on perittyjä, kerättyjä ja edelleen 
täydennettyjä. 

Kalna katu 5, Livi, Drabesu aluepiiri, Amatas kunta
t. +371 29499567, +371 26567007
info@veselibaslaboratorija.lv
www.veselibaslaboratorija.lv
57.2836707 25.2516479

Ympäri vuoden, ennakkoilmoittautumisella
Ryhmille: 30–50 EUR; 
Juoma-maistajaisiin osallistumisesta – 3 EUR/henkilö

Majoitus

Kävelyt

Venevuokraus

Polkupyörävuokra

Luonnosta 
nauttiminen

Vierailu maatiloilla

Verstaat/Työpajat

Sauna

Piknikpaikka

 Leirintäalue

Kampeerterrein

Ruokailu/
maistajaiset

Aktiviteetit 
perheelle

talvi virkistys

Kuljetus
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Jää yli vain hengittämään 
sumuisen aamun usvaa, 
koskettamaan kosteaa lehmuksen 
runkoa ja unohtamaan itsesi 
oksaisissa legendaarisissaa 
poluissa, joiden taipu-ruohoissa 
on elämää, tuulen virtauksessa 
asuu sieluja ja rotkoissa kukkivat 
siirtolohkareet..

Oletko kiinnostunut nauttimaan Latvian 
maaseudun rauhasta ja ärkipäivästä?
Me autamme luomaan juuri Teille 
sopivamman reitin: 
info@entergauja.com
https://www.facebook.com/EnterGauja/
https://www.instagram.com/entergauja/

 Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

+371 28658900


