
ESI VIESIS, BET JŪTIES KĀ 
VIETĒJAIS!



Ik mirklis Gaujas 
Nacionālajā parkā ir 
piesātināts ar dabas 
klātesamību. Šis nav 
parasts parks, šis ir 
parks, kurā, dodoties 
piedzīvojumos, pētot un 
izzinot, ikviens mirklis top 
par unikālu pieredzi. 



Iedomājies sevi zaļas un smaržojošas pļavas vidū, baudot pļavas ziedu 
maigo smaržu un aizmirstot par ikdienas rūpēm! Arvien dziļāk Tu iegrimsti 
savās domās un esi pateicīgs par katru vēja plūsmu, ko jūti, par katru putna 

dziesmu, ko dzirdi un par katru neatkārtojamo smaržu, ko jūti. 
Mums visiem ir nepieciešams iegrimt dabā un baudīt to, ko daba spēj sniegt, 

lai uzlādētu enerģiju un atpūtinātu savu ķermeni no ikdienas rūpēm. 
Mēs, Latvijas laukos dzīvojošie, spējam novērtēt dabas spēku un enerģiju. 

Tieši tādēļ vēlamies padalīties ar saviem noslēpumiem, 
kā atgūt enerģiju Latvijas laukos. 

Jums ir šī lieliskā iespēja iepazīties un izvēlēties sev tīkamāko piedāvājumu! 
Mēs palīdzēsim Jums atpūsties un gūt mieru Latvijā, 

Gaujas Nacionālā parka reģionā.

Uz drīzu tikšanos! 
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Krasta iela 60, 
Gauja, Inčukalna novads, LV2141
zviguli@zviguli.lv
www.zviguli.lv
57.125296  24.685132

VIESU NAMS BĒRŠAS

Miers, dabas krāsu harmonija un 
senatnes elpas klātbūtne ir tas, kas 
padara šo vietu īpašu. Tuvumā esošie 
gleznainie dabas objekti – Gūtmaņala, 
Turaidas pils, Dainu kalns, Gauja –  
sniedz iedvesmu garām pastaigām 
un fi lozofi skām sarunām. Atpūtai un 
pasākumiem pieejama viesu māja,  
viesību ēka ar pirti, vasaras sezonā – 
komfortabli aprīkota, daļēji slēgta vasaras 
nojume ar stiklotu lapeni, kā arī lieliski 
ierīkotu ugunskura vietu.

VIESU NAMS ZVĪGUĻI

Atpūta visām gaumēm: burvīgas 
pastaigas mežonīgā Gaujas Nacionālā 
parka mežā gar Skolas upīti līdz Gaujai, 
svinības ar izguldīšanu telpās un ārā, 
pikniks, kempings un viesnīca. Pie 
partneriem varat meditēt Japānas 
noskaņās, vizināties ar zirgiem, izbraukt 
ar kvadricikliem vai izmakšķerēt foreli, 
ko pašiem vakarā sagatavot. Autobusa 
pietura – 150 m attālumā, autobusi 
uz Siguldu un Rīgu kursē biežāk nekā 
reizi stundā. Ģimeniska atmosfēra, 
individuāla pieeja. Saimnieki priecāsies 
par katru viesi!

Krimuldas novads, 
Krimuldas pagasts
Latvija, LV2150
t. +371 2867 3293, +371 2910 5566
info@bersas.lv
www.bersas.lv
57.18269884 24.8621769

24/7, vēlama iepriekšēja pieteikšanās
Nakšņošana – 60–90 EUR
Viesības – 700–1400 EUR 

Viesu nams visu gadu
Kempings maijs – visu gadu
Nakšņošana: 15–25 EUR no personas
Telšu vietas – 3 EUR telts + 1.50–5 EUR/personai 
Kemperu vieta – 10 EUR + 1.50–5 EUR/personai
Ekskursija uz Rīgu, Siguldu – pēc pieprasījuma
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Jaunātes 1, 
Krimuldas pagasts, Krimuldas novads
t. +371 26309257
buselis@inbox.lv 
57.190175  24.796218

VIESU NAMS JAUNLĪDUMNIEKI

Viesu namā Jaunlīdumnieki saimnieki 
ir apvienojuši latviešu pirts tradīcijas ar 
atpūtu pie dabas, saglabājot katra viesa 
personīgo telpu un iespēju netraucēti 
atpūsties un būt saskaņā ar dabu. Lai 
ļautu izbaudīt atpūtu pie ūdens, uz upes 
ir izveidota terase, uz kuras iespējams 
izvietot sauļošanās krēslus, nodoties 
peldei upē vai vērot apkārtesošo ainavu. 
Brīvdienu mājā atradīsiet aprīkotu virtuvi 
un zāļu tējas, kas papildinās atpūtu 
laukos.

VIESU NAMS BUŠELIS

24/7 Vēlama iepriekšēja pieteikšanās
Nakšņošana – no 30 EUR
Viesu nama īre ar svinību telpu – līdz 30 personām un 
4 divvietīgi  numuri 160 EUR (Papildvietas – 7 EUR)

Viesu nams „Bušelis” aicina aizbēgt 
no pilsētas drūzmas un atpūsties pie 
dabas, dodoties garās pastaigās un 
aizmirstot pilsētas nemitīgo steigu. Viesu 
nams piedāvā atpūsties un svinēt ne 
tikai kopā ar ģimeni un draugiem, bet arī 
ar darba kolēģiem, dodot iespēju rīkot 
daudzveidīgus pasākumus.Viesu namā 
pieejama mājīga kamīnzāle, taču ārpus 
tās – plaša teritorija sporta notikumiem 
un gardiem grilēšanas pasākumiem.

Mālpils pagasts
Jaunlīdumnieki 
t. + 371 2929 5 796 
elsanta@inbox.lv
www.jaunlidumnieki.lv 
57.029294 24.938432

Visas sezonas; No 8:00 līdz 22:00  (no 1.06 līdz 31.08);
No 9:00 līdz 21:00 (maijā, septembrī).
No oktobra līdz aprīlim – tikai ar iepriekšēju rezervāciju
Par nakšņošanu: 80 – 150 EUR;
Par aktivitātēm: Laivu noma 17 EUR diennakts; 
10,00 EUR – 2h
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Laipas, Sējas novads
t. 28355778; 29459358
pirtsmuzejs@inbox.lv
www.pirtsmuzejs.lv
57.1663056 24.6393611

„Sudrabkalni“, Kocēni, 
Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, 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

GODU MĀJA LAIPAS

SUDRABKALNU VIESISTABA
Siltumnīca, kas atrodas skaistā vietā un 
ir nosaukta par viesistabu. Saimnieki ir 
izveidojuši nelielu sajūtu vietu  starp 
debesīm un zemi. Atkarībā no gadalaika 
ir arī radošo darbnīcu piedāvājums. 
Jaunlaulātajiem un kāzu jubilejās ir 
sava programma. Foto sesijas ir visu 
cauru gadu  ar saimnieces pašas 
veidotajiem kroņiem un dekorējumiem.  
Kroņi ir veidoti no pusdārgakmeņiem 
un pērlītēm. Ar saimnieces palīdzību 
var izveidot savu kroni no vecmāmiņas 
un  mammas krellēm. Šis kronis dos 
dzimtas spēku.

Godu māja Laipas ir no Latgales atvesta 
simtgadīga guļbūve, kas uzbūvēta 
Lojas upītes krastā, saglabājot tās 
autentiskumu. Šeit izbaudīsiet ceļojumu 
laikā. Mājā ir saglabāta tās aura un 
interjers. Šādās vēsturiskās mājās nav 
virtuves un labierīcības, tāpēc mūsdienu 
prasībām atbilstoša virtuve un sanitārais 
mezgls ar divām tualetēm, dušu un 
terasi atrodas blakus namiņā. Šī ir lieliska 
māja gan atpūtai, gan nelielām svinībām. 
Izmantojiet kopā ar vēsturisku melno pirti 
vai ar malku kurināmu pirtiņu blakus.

Visu gadu
Meistardarbnīcas – 6–30 EUR
Foto sesija – 72 EUR/h

24/7
Brīvdienu māja ar malkas kurināmu pirti – 80 EUR
Brokastis – 5 EUR/persona
Dūmu pirts – 200 EUR
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„Vecžīguri” Līgatnes pagasts, Līgatnes novads
t. +371 26407514
info.vecziguri@gmail.com
www.facebook.com/agave.lv/
57.14234 25.10403

Latvijā līdz pat 20 gadsimta beigām 
vasaras mēnešos lauku iedzīvotāji 
nakšņoja ārpus mājas – klētiņās, 
siena šķūņos. Agaves vasaras māja 
„Stallis” Jums piedāvā izbaudīt šādu 
piedzīvojumu – nakšņošanu autentiskā 
zirgu staļļa steliņģos, izjūtot lauku 
ziedu un zāļu smaržas. Pavisam netālu 
varēsiet baudīt viesu nama mājīgās 
telpas ar pirti. Pēc pirts jums ir iespēja 
atvēsināties blakus esošajā dīķī. Šajā 
skaistajā vietā ikviens var uzlādēties un 
baudīt skaistus saules rietus un vērot 
patiesi burvīgu dabas ainavu.

AGAVES VASARAS MĀJAS STALLIS UN VIESU 
NAMS AGAVE

Rīgas iela 1-7, Līgatne, LV 4110
t. +371 29142242 Iveta
t. +371 29819765 Ramona 
iveta.aseniece@inbox.lv
57.2305399 25.0397981

Izvēloties apmesties Rīgas kalna 
apartamentos, jūs izbaudīsiet Līgatnes 
industriālā ciema vēsturisko elpu, 
jo šis dzīvoklis atrodas vēsturiskā 
ēkā. Apartamentu saimniece laipni 
iepazīstinās jūs ar Līgatni, kur atrodas 
vairāk kā 300 alu pagrabi, kurus vietējie 
iedzīvotāji sen izrakuši pilsētas klintīs 
ziemas krājumu glabāšanai. Viesiem 
iespējama romantiska pasēdēšana 
alā sveču gaismā ar dažādu vietējo 
ievārījumu, priežu čiekuru gardumu un 
pļavu tēju degustāciju. Šis piedzīvojums 
jums sniegs ieskatu vietējo iedzīvotāju 
sadzīves īpatnībās un savdabīgajā 
pasaules uztverē.

RĪGAS KALNA APARTAMENTI

1.jūnijs –1.oktobris 
Nakšņošana – 35-55 EUR
Degustācijas alā:  4.5.6. – 18.00. (Citā laikā pēc pieprasījuma)
Degustācija – 7 EUR/personai  Darbnīca – 7 EUR/personai
Ekskursija – 7 EUR/personai stundā

“Stallis” – maijs–oktobris
Viesu nams “Agave” – visu gadu
Stallis – hostelis – 13 EUR/personai
Viesu māja “Agave” (visa māja ar pirti) – 390 EUR
Vienvietīgā istaba – 50 EUR
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Līgatnes novads Līgatne
Gaujas iela 36
t. +371 29244948
karina@makars.lv
www.makars.lv

 “Āvaidi”, Straupes pagasts, 
Pārgaujas novads, LV-4152
t. +37129464946
markulici@markulici.lv
www.markulici.lv
57.300889; 24.909182

Ikviens, kas vēlas izbaudīt Latvijas 
garākās upes Gaujas burvību un šķērsot 
šo upi ar vienīgās pārceltuves Baltijā, kas 
ar straumes spēku ceļ jūs un jūsu auto 
pāri upei palīdzību, ir laipni gaidīts Kanoe 
kempingā Līgatnē. Kempingam blakus 
atrodas arī Tautas zvejniecības aroda 
muzejs, kurā apskatāmi interesantie zivju 
ieguves rīki.
Kempingā var apmesties teltīs, kemperos 
un karavānās. Ir pieejamas arī dažas 
gultas vietas.

KANOE KEMPINGS

Elpu aizraujoša atpūta lieliem un 
maziem, kuri vēlas apliecināt savu 
drosmi un mērķtiecību! Mārkulīču slēgtā 
un atklāta tipa šautuvēs var izmēģināt 
dažāda kalibra šaujamieročus, šaušanu 
ar loku, apgūt iemaņas pie zinoša 
instruktora.  Braslas upes mājīgā ielokā 
atrodas sporta laukumi, savus braucējus 
gaida laivas ģimenes izbraukumiem, te ir 
arī nakšņošanas iespējas.

ATPŪTAS KOMPLEKSS UN KEMPINGS MĀRKULĪČI

Katru dienu, visu gadu
Uz nodarbībām šautuvēs lūgums pieteikties iepriekš.
Nakšņošana teltīs – 3 EUR
Nakšņošana divvietīgā istabiņā – 20 EUR 
Par aktivitātēm. Maksa par 10 šāvieniem  no 3 līdz 20 EUR, 
atkarībā no šaujamieroča kalibra

Maksas autostāvvieta – 3 EUR
Dušas
Tualetes
Maksas elektrības pieslēgums – 3 EUR (pieslēgums)
Maksas piknika vietas (plkst. 8.00–20.00) –1–2 EUR
Kemperu vieta – 6–10 EUR

9
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“Jaunarāji”, Brenguļu pagasts, 
Beverīnas novads, LV-4245
+37129121702
jaunaraji@gmail.com
www.jaunaraji.lv
57.547049, 25.489861

Kupliem kokiem rotātā kempingā Gaujas 
krastā vari atpūsties un vērot Gaujas 
iedvesmojošo plūdumu un tās apkārtnes 
dabas enerģijas piestrāvotās ainavas 
visos četros krāšņajos gadalaikos. 
Apkārtnē iespējams izbaudīt dažādas 
aktivitātes – laivot, braukt ar riteni, 
pastaigāties, pārvarēt šķēršļus atrakcijās 
un ziemā slēpot netālajā „Baiļu trasē“. 
Kempingam ir arī sava pludmale ar 
labiekārtotu laivu piestātni un ugunskura 
vietu. Gaidīsim mierīgas atpūtas 
baudītājus, kā arī viesus, kuri vēlas aktīvi 
atpūsties pie dabas.

KEMPINGS JAUNARĀJI 

„Apaļkalns” ,Raiskuma pagasts, 
Pārgaujas novads, LV-4146
t. +371 29448188
apalkalns@inbox.lv
www.apalkalns.lv
57.318333 25.148056

Kempings „Apaļkalns” jūs aicina uz brīdi 
apstāties no ikdienas steigas un rūpēm 
un veldzēt dvēseli baudot saules 
pielietos rītus, noslēpumainos vakarus, 
klausoties putnu treļļos klusuma un 
miera ieskautajā Raiskuma ezera krastā. 
„Apaļkalns” vilina ar plašumu, svaigu 
gaisu, elpu aizraujošu ainavu, takām, pa 
kurām doties pastaigās vai braucienos 
ar velosipēdu, ezeru, kurā peldēties, 
makšķerēt vai vizināties ar laivām. Kā 
arī kanoe laivu braucienus pa Latvijas 
skaistāko upi – Gauju.

KEMPINGS APAĻKALNS

No 15.aprīļa līdz 1.oktobrim
Nakšņošana – no 8 EUR līdz 30 EUR par cilvēku
Laivu, velo un katamarānu noma – 3 EUR stunda vai 
12 EUR visa diena
SUP noma 10 EUR pirmā stunda, 5 EUR nākamās

Strādājam visu gadu, reģistrēšanās no plkst. 15:00, 
izrakstīšanās līdz plkst. 12:00
Nakšņošana:
kempinga mājiņa (8 vietas) – 80 EUR, telts vieta 
5 EUR/personai, bērniem līdz  8 gadiem bez maksas.
Aktivitātes: pirts  – 80 EUR; kubls – 30 EUR
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„Arāji“ Brenguļu pagasts 
Beverīnas novads LV-4245
t. +37 120 383 303
atputa_cempos@inbox.lv
www.beverinaslabirinti.lv 
57.4977441 25.5501576

„Kalna Kaņēni“, Mores pagasts, Siguldas novads
t. + 371 29446115
info@moresmuzejs.lv
www.moresmuzejs.lv
57.0794444 25.0616667

MORES KAUJU MUZEJS

Gaujas Nacionālajā parkā Jums ir 
iespēja iepazīt arī militārā mantojuma 
kultūru. Šādu iespēju piedāvā Mores 
kauju muzejs. Muzeju izveidoja aizrautīga 
ģimene, kura labprāt ikvienu iepazīstina 
ar 1. un 2.pasaules kara Sarkanās 
armijas tanku T-34 kā arī citu militāro 
tehniku. Muzeja augšstāvā iepazīsieties 
ar 19/20. gs. mājamatniecības 
darbarīkiem. Muzeja teritorijā esiet 
laipni aicināti izmantot gan nojumes ar 
galdiem un dārza kamīnu kā arī bērniem 
ir iespējas aktīvai atpūtai un relaksācijai 
dabā pie labiekārtota dīķa. Arī šādi var 
baudīt Latvijas dabu un tās skaistumu!

„Beverīnas labirinti” – atpūtas vieta 
laukos, kur skan sirsnīgi smiekli un 
cilvēkiem dzīvespriekā mirdz acis. 
Vieta aktīvai un pasīvai atpūtai dabā. 
2,5 ha lielajā teritorijā apskatāmas 370 
koka fi gūras. Pieejamas 60 lielformāta 
brīvdabas spēles, atrakcijas un atjautības 
uzdevumi gan lieliem, gan maziem. 
6 dažādi labirinti. Pieaugušajiem 630 
m garš vienvirziena erotiskais labirints. 
Puķu labirints, zaru labirints ar milzīgu 
ligzdu centrā. „Šausmu labirints“ egļu 
mežā. Pašiem mazākajiem – labirinti 
upenēs un koku dobumos.

BEVERĪNAS KOKA SKULPTŪRU PARKS UN 
LABIRINTI (V–X)

Darbnīcas – vaska sveču gatavošana (rullēšana).
DARBA LAIKS no 10.00 līdz 20.00 
SEZONALITĀTE no 1.maija līdz 1. novembrim 
Pieaugušajiem – 6 EUR
Bērniem, studentiem – 4 EUR
Grupām virs 10 personām – atlaides.

No maija līdz oktobrim – 10.00 – 16.00
Novembris – aprīlis un citos laikos – pēc iepriekšēja pieteikuma
Ekspozīcijas apmeklējums:
Pieaugušajiem – 5 EUR
Bērniem no 5 gadu vecuma un skolniekiem – 3 EUR
Ģimenēm ar 3 un vairāk bērniem 30% atlaide

13
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Kumadas iela 2, Ieriķi, Drabešu pagasts, 
Amatas novads, LV-4139
t. +371 29477700 (Kristaps), +371 26457649 (Ivita)
cecilutaka@gmail.com
www. cecilutaka.lv
57.2091 25.1705

“Madaras”, Vaidavas pagasts, 
Kocēnu novads, Latvija, LV-4227
t. +371 29268692
janis@muca.lv
www.muca.lv
57.4325496 25.2023256

MUCU MUZEJS UN VIESU NAMS MADARAS

Gadsimtiem ilgi mucas ir pielietotas 
dažādu dzērienu radīšanai un 
uzglabāšanai, kā arī kāpostu un gurķu 
skābēšanai. Mucu muzeja meistari 
prasmīgi, liekot lietā paaudzēm mantotus 
daudzos amata noslēpumus un knifus, 
darina izturīgas ozolkoka mucas. Muzejā, 
ja vēlēsies, meistara vadībā varēsi izzināt 
arī visu aizraujošo mucu darināšanas 
procesu, turklāt pats šajā procesā ņemsi 
arī aktīvu dalību un izveidoto mucu varēsi 
iegūt savā īpašumā! Blakus ir viesu nams 
“Madaras”, kas piedāvā iespēju nakšņot 
vai svinēt,  baudot dabu skaistā vietā.

Dabas taka – Pasaku mežs, kas 
pilnveidojas un attīstās. Takas saimnieki 
kopā ar apmeklētājiem ķer un iemūžina 
mirkļus, krāj kilometrus un kopā darbojas 
radošajās aktivitātēs, jo tieši apmeklētāji 
ir piedzīvojuma neatņemam sastāvdaļa.
Cecīļu dabas taka ir vieta, kur vienlaikus 
mīt dabas skaistums, vitalitāte un 
piedzīvojums, un tas ir tieši tas, ko 
dabas taku saimnieki piedāvā saviem 
apmeklētājiem – iespēju iepazīt dabas 
varenību caur radošajām aktivitātēm un 
ar došanos pārgājienos.
Nesēdi mājās un ejam dabā kopā!

CECĪĻU DABAS TAKA

Darba laiks rudens/ziemas periodā: I–V –10:00–16:00 
VI – 10:00–22:00; VII – 10:00–16:00
Darba laiks pavasara/vasaras sezonā: 
I-V – 9:00–17:00; VI – 10:00–18:00
Ēdināšana (zupa) – 3 EUR personai, pastaigu takas – 
1.50-2 EUR, pirts mežā – 40 EUR (līdz 8 personām), pastaiga ar 
gidu – 50–60 EUR grupai, darbnīcas/meistarklases – 5–25 EUR

Visu gadu
Ekskursija ar gidu – 3–9 EUR
Nakšņošana – 25–35 EUR
Lux numuriņš – 80 EUR
Brokastis – 4 EUR
Pirts – no 25 EUR
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Ziedlejas, Krimuldas novads
info@ziedlejas.lv
+37126105993
www.ziedlejas.lv/pirts
57.1428 24.7819

Pirts muzejs, Sējas novads
t. 28355778; 29459358
pirtsmuzejs@inbox.lv
www.pirtsmuzejs.lv
57.1632 24.6216

ZIEDLEJU PIRTS

Pirts saimnieki piedāvā pirts kūres 
laikmetīgā dizainā veidotā Stikla pirtī 
un pirmatnības apdvestajā Sirmās 
egles dūmu pirtī. Rituālo pirts kūri 
vada meistars – katrs pirtsmīlis 4–5 
stundas saņem meistara uzmanību un 
rūpīgu lutināšanu – sildīšanu, augu 
kompreses, augu skrubi, lielo pēršanu, 
peldināšanu dīķī, masāžu ar ārstniecisko 
eļļu un medu, ievibrēšanu ar skaņu, 
tējas un pašu ceptu maizi. Lai baudītu 
Gaujas Nacionālā parka dabu, šeit variet 
iznomāt augstas kvalitātes Cannondale 
velosipēdus.

Pirts Muzejs ir izziņas un aktīvās atpūtas 
vieta ikkatram, kurš vēlas iepazīt pirti. 
Klausieties zinoša gida stāstījumā vai 
izbaudiet pirts unikālās vērtības, ļaujoties 
piedzīvojumam pirtnieka uzraudzībā. 
Dūmu (melnā) pirts ir vissenākā pirts, 
ko latvieši izmantojuši senā vēsturē. 
Tā ir koka baļķu celtne bez skursteņa. 
Dūmu dēļ jau pa gabalu var manīt, ka 
tiek kurināta pirts. Muzeja ekspozīciju 
veido viena jaunuzcelta melnā un sešas 
vēsturiskās dūmu pirtis. Muzeja paviljonā 
ir apskatāma vēsturisko vafeļu pannu 
izstāde. 

PIRTS MUZEJS

24/7
Ziemā apmeklējums jāsaskaņo
Muzeja apskate – 2 EUR. 
Gida stāstījums – 10 EUR
Dūmu pirts (jaunā) – 150 EUR/10 cilvēkiem
Dūmu pirts (vēsturiskā) – 200 EUR/10 cilvēki

Visu gadu, ar iepriekšēju rezervāciju
Mazā pirtskūre (1 pirtnieks) – 150–250 EUR 
Lielā pirtskūre (2 pirtnieki) – 250–450 EUR
Pirts diena draugu grupai 4–6 personas – 300 EUR
Velosipēdu noma – 15 EUR/dienā
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„Vecpasts”, Straupes pagasts, 
Pārgaujas novads, LV4152
t. +371 29464946
info@straupestirdzins
www.straupestirdzins.lv
57.3237 24.9221

Māles-3, Elkas kalns, Skujenes pagasts, 
Amatas novads
t. +371 29475811
elkaskalns@gmail.com
www.amata.lv/elkas-kalna-gardumi
57.0838 25.5916

Ja jūs esat veselīgas un gardas vietējās 
pārtikas cienītājs, noteikti atrodiet iespēju 
nesteidzīgi iepirkties un baudīt maltīti 
vienīgajā zemnieku un mazo ražotāju 
tirdziņā Baltijas valstīs, kas, izpildot visas 
Slow Food International fonda kvalitātes 
kritērijus, iekļāvies prestižajā pasaules 
Slow Food tirdziņu aliansē. Tirdziņš 
notiek katra mēneša 1. un 3. svētdienā. 
Tirdziņa mājvieta ir vēsturiskais Straupes 
zirgu pasta komplekss, kas apbur ar 
savu mājīgo gaisotni un pārsteidz ar 
oriģinālu 19.gs. akmens bruģa klājumu.

STRAUPES LAUKU LABUMU TIRDZIŅŠ 
ZIRGU PASTĀ

Saimniecība atrodas vienā no Latvijas 
novada Vidzemes  augstākajiem 
pakalniem – Elkas kalnā. Šeit iespējams 
izbaudīt neskartu Latvijas lauku ainavu. 
No terases ar plašu skatu redzami 
pasakaini saulrieti. Prieku sagādās 
pelde karstajā kublā ar zāļu tējām. 
Ēdienu saimniece gatavots uz dzīvās 
uguns āra pavardā. Viss nepieciešamais 
maltītei ir sarūpēts tieši no dārza. Jums 
ir iespēja pagatavot savu tēju maisījumu, 
ievārījumu, aromātiskas ziepes vai 
smaržūdeni saimnieces vadībā.

ELKAS KALNA SAIMNIECĪBA

Sezona no 15.maija līdz 15.septembrim
Nakšņošana – terasē 40 EUR/4cilvēki
Kempinga mājiņā –1–5 EUR/2cilvēki

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā (izņemot janvāra pirmo 
svētdienu). Stāvvieta un ieeja bez maksas.
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Spriņģu iela 3, Līgatne
t.  +371 26521467
ligatnesvinadaritava@gmail.com
www.ligatnesvinadaritava.lv
57.233142 25.041899

,,Rūķi 1’’ ,Raiskums, Pārgaujas novads, LV-4146
t. +371 20370370
raiskumietis@raiskumietis.lv 

Līgatnes vīna darītava ir ģimenes 
uzņēmums. Vīnus gatavo no vietējā 
teritorijā augušām ogām, augļiem, 
augiem un ziediem. Latvijas priežu garšu 
sajutīsiet, pagaršojot priežu čiekuru 
zapti. Saimnieki labprāt jūs pacienās ar 
pašu ievāktajām tējām. Līgatnes vīna 
pagrabiņš atrodas klintī izveidotā alā, kur 
sveču gaismiņā romantiskā atmosfērā 
iespējams nobaudīt vietējos vīnus, 
liķierus, žāvētos augļus, ievārījumus un 
bezalkoholiskās sulas. Izbaudi Latvijas 
ogu un augļu garšas smilšakmens 
klints alā!

LĪGATNES VĪNA DARĪTAVA

Raiskumā pie ezera, bijušās muižas 
klēts ēkā, pēc senām receptēm tiek 
darīts alus, cepta dabīga ierauga maize 
un kūpināta gaļa. Patieso garšu dod ar 
malku kurināms alus vārāmais katls 
un senā maizes krāsns. Viesošanās 
ļaus izzināt alus un maizes radīšanas 
smalkumus aizraujošā stāstījumā, 
kā arī izbaudīt garšu nianses sātīgā 
degustācijā.

RAISKUMA LABUMU DARĪTAVA

Ar iepriekšēju pieteikšanos bez laika ierobežojuma.
Ekskursija – degustācija: 7 EUR no cilvēka, 
pensionāriem 5 EUR, bērniem līdz 12g. par brīvu

Esam atvērti katru dienu, visu gadu no 10.00–18.00.
Veikaliņš – Pirmdiena – piektdiena 10:00–16:00. Ieradies citā 
laikā – zvani un sarunāsim. 
Degustācijas (vēlams pieteikt): pieaugušajiem – 10 EUR,
bērniem līdz 18.g.v – 5 EUR; ENG & DE valodās + 30 EUR
Pusdienas ar vīna degustāciju grupām – 15 EUR/personai.
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„Indrāni”, Skujenes pag., Amatas nov., LV-4143
t. +37129455715, +37129115126
zsindrani@inbox.lv
www.zsindrani.lv
57.0907683 25.4967399

“Ieviņas”, Mārsnēnu pagasts, 
Priekuļu novads, LV -4129
t. +371 28692525
ievinlauki@gmail.com
57.412324 25.523965

„Indrāni“ piedāvā ne tikai veldzēties 
lauku pirtī, ezerā, pļavā un mežā, bet 
arī nobaudīt visneparastākos pašu 
saimniecībā saražotos lauku labumus 
un našķus, rotas un rokdarbus, 
piemēram, liepziedu, alus vai rupjmaizes 
marmelādi, viršu vai kumelīšu sīrupu, 
pīlādžu ievārījumu un kļavu ziedu tēju. 
Acis priecē gan paugurainā Vidzemes 
ainava, gan senlietu kolekcija. Brien 
pieneņu pļavas pavasarī, līgo vasarā, 
iesmaržo zemes smaržu rudenī, bet 
ziemā – velc slidas un slēpes un aidā – 
baltajās kupenās!

ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA INDRĀNI

Saimniecība ”Ieviņas” ir bioloģiskā 
saimniecība. Saimnieki piekopj īstu 
Latvijas lauku dzīvi, audzējot aitas, 
govis un kartupeļus. Šeit var iemācīties 
ražot sierus – tradicionālos latviešu 
sierus, mocarellu, mīkstos sierus, siera 
bumbiņas, kausēto sieru. Protams, 
to visu var arī nodegustēt. Pavasarī, 
vasarā un rudenī brauciet paskatīties 
lopu audzētavu, pabarot jērus ar pienu, 
iepazīties ar bioloģiskās lopu audzētavas 
ikdienu.

ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA IEVIŅAS

Maijs – Septembris – Ekskursija uz bioloģisko lopu audzētavu
Oktobris – Aprīlis – Sieru ražošanas meistarklases
Ekskursija – 4–8 EUR
Sieru razošanas meistarklase – 15 – 30 EUR

Darba laiks bez ierobežojumiem, iepriekš saskaņojot.
Brīvdienu māja – 60 EUR (cenā iekļauta pirts). 
Personu skaits 1–5)
Ekskursija saimniecībā – 40–60 EUR. 
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“Lejaslīves”, Krimuldas pagasts, 
Krimuldas novads
t. +371 26547371 (Lelde), +371 26564437 (Atis)
info@lejaslives.lv
www.lejaslives.lv
57.1966667 24.7493611

„Cimbuļi“, Skujenes pagasts, 
Amatas novads, LV-4143
t. +371 29208644
signe.slosberga@gmail.com
www.gustsapinis.lv
57.0199979 25.429092

Lejaslīves ir ģimenes saimniecība, kam 
bites sparģeļos un medus stropos. Jums 
ir iespēja izgaršot, sasmaržot, sadzirdēt 
un sajust kā san un vibrē gaiss mūsu 
dravā! Saimnieku aicinājums ir Latvijas 
lauki, pļavas, meži un to dāsnumu un 
krāšņumu arī Jūs variet izbaudīt, tāpēc 
maijā un jūnijā brauciet izzināt kā aug 
sparģeļi, bet no maija līdz septembrim 
esiet gaidīti, lai redzētu, kur mājo bites, 
uzzinātu cik tālu tās lido, aplūkotu, kas 
stropam “vēderā”, pagatavotu kādu rāmīti 
un izgaršotu saldo medus garšu uz 
savas mēles.

SAIMNIECĪBA LEJASLĪVES

No sēkliņām līdz galaproduktiem tiek 
audzēts, eksperimentēts un radīti 
netradicionāli produkti. Rudens pusē 
lauki iekrāsojas spilgtās krāsās, kad 
zied kvinoja, amarants vai smaržīgie 
un nektāru pilnie griķu lauki. Saimniece 
gatavo griķu un amaranta pastu un, 
līdzīgi itāļu mammai, sēdinās jūs pie 
saimes galda. Varēsiet piedalīties 
meistarklasēs pastas gatavošanā, 
kopējās pusdienās un citu saimniecības 
produktu degustācijā kā arī piknikā 
medību tornī ar meža zvēru vērošanu. 

SAIMNIECĪBA GUSTS APINIS

Sezona no 15. maija līdz 15.septembrim.
Meistarklašu cenas atkarīgas no pasākuma dalībnieku 
skaita un aktivitāšu daudzuma.

Ir iespēja apmeklēt saimniecību visu gadu, bet ar aktīvu 
iesaistīšanos no Maija līdz Septembrim.
Katru dienu 9.00–18.00
Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. 3 EUR personai 
Ekskursijas tiek vadītas LV, ENG, DEU, RU valodā.
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VESELĪBAS LABORATORIJA

Vieta, kur tradīcijas vijas ar pasaules 
pieredzi, lai atbraukušajiem un 
izslāpušajiem piedāvātu ne tikai 
augstākās kvalitātes produktu, bet spētu 
Jūsu garšas kārpiņas aizvest ceļojumā 
pa Gaujas parka vasarām un rudeņiem, 
piepildītu dvēseli neskaitāmu Latvijas 
ogu garšās un krāsās! Šī ir alkoholisko 
dzērienu ražotne, kur cildina Latvijas 
svētku paražas, tautas medicīnu un 
zināšanas, kas mantotas, apkopotas un 
joprojām tiek pilnveidotas. 

Kalna iela 5, Līvi, Drabešu pagasts, Amatas novads
t. +371 29499567, +371 26567007
info@veselibaslaboratorija.lv
www.veselibaslaboratorija.lv
57.2836707 25.2516479

Visu gadu, iepriekš piesakoties.
Grupām: 30–50 EUR.
Par dalību dzērienu degustācijā – 3 EUR/persona

Naktsmītnes

Pastaiga

Laivošana

Braukšana ar
riteņiem

Daba

Saimniecības

Radošās darbnīcas

Pirts

Ugunskura vieta

Telšu vietas

Kemperi

Ēdināšana 

Atpūta ar ģimeni/
Foto sesijas

Atpūta ziemā

Transports
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Esi ieinteresēts izbaudīt Latvijas lauku 
mieru un ikdienu? Mēs palīdzēsim 
izveidot tieši Jums vispiemērotāko 
maršrutu: 
info@entergauja.com
https://www.facebook.com/EnterGauja/
https://www.instagram.com/entergauja/

Atliek vien ieelpot miglaino rīta dūmaku, 
pieskarties mitram liepas stumbram un 
aizmirsties sazarotajās leģendu takās, kur 
smilgās virmo dzīvība, vēja brāzmās mājo 
dvēseles un gravās laukakmeņi zied…

 Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

+371 28658900


