EKSKURSIOONIDE PAKKUMINE RÜHMADELE
SMILTENE LINN!
Erinevad huvitavad ekskursioonide pakkumised rühmadele Smiltene piirkonnas. Parim
viis objektidega tutvumiseks on endal kõiges osaleda läbi kaastegevuse. Pakutud
objekte ja kohti saab külastada vastavalt oma huvidele ja võimalustele ette helistades
määratud telefonile ja leppides kokku kõige sobivaim külastusaeg!
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Ābeļu tänav 4, Smiltene
+371 29619602, 64774653
GPS: 57.41519, 25.88754

7 Ületa oma sõpru bowlingus
Veeda lõbusaid ja põnevaid hetki
koos sõpradega võisteldes bowlingu mängus.
3–17 EUR/h, sõltuvalt nädalapäevast, bowlingu jalatsite rent
Soovitatavalt
1 EUR/inimene
2–24, maksimaalselt 32
1h
Baznīcas plats 2, Smiltene
+371 64707445
GPS: 57.42399, 25.90399
8 Printsessi maiused
Smiltene tehnikumi kasvandike valmistatud, peente printsessi maiuste ja vürsti lapsepõlve maitsete
nautimine vürst Lieveni saalis, toodete soetamise võimalus.
2 EUR/inimene
10–40
0,5–2 h.
Kalnamuiža, Smiltene vald
+371 25960449, 27887933
GPS: 57.42814, 25.90747
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5 Külasta küülikuid ja oravaid
külalistemajas “Oāze”
Külasta oravaid, kaisuta küülikuid
ja kostita neid maiusega! Suvel võid
näha võõrustajate poolt loodud lilleaeda ja lisatasu eest on võimalik
lõbutseda veepalli atraktsioonis.
1 EUR/inimene. vaata,
2,50 EUR/inimene. veega pallid
atraktiivsus (5 min.)
Ilma piiranguteta.
0,5 – 1 h
Külalistemaja “Oāze”,

6 Kus mesilased, seal mesi!
Ekskursioon Valda ja Gundega mesilastalus looga mesilaste elust,
erinevate lillemeede degusteerimine soojade pannkookidega. Võimalus soetada mesindussaaduseid.
2 EUR täiskasvanuile,
1 EUR lastele.
Ilma piiranguteta
1–2 h.
Raiņa tänav 69, Smiltene
+371 29975297, 26555895
GPS: 57.41540, 25.88508
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3 Sulatada oma lugu Smiltene
rag ühiskondlik vaip ise
Külasta Rahva tarbekunsti stuudiot “Smiltene” ja saa teada, kuidas
valmivad triibulised kaltsuvaibad,
šatieri (ühe värvitooni järk-järgult
tihenevad ribad) vaibad, linarätikud,

4 Asu matkale mööda
Terviserada ja valluta iidne
Cērtene lossimägi
Asu jalutuskäigule mööda Terviserada, mis on varustatud puit- ja
köiselementidega, roni järsule Cērtene lossimäkke, et piiluda üle puulatvade ümbruskonnale.
Rajale vaba juurdepääs, see
on tasuta
Lossimäele vaba juurdepääs.
1–1.5 h
Rada algab parkla juurest
Drandu tänava lõpus.
GPS: 57.40975, 25.90103
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2 Smiltene siidritehas
Endine mõisa viinaköögi keldrites
(nüüd Park Hotell “Brūzis”), valmib Läti maasiider ja suvemarjade
vein. Tootmisprotsess on käsitöö!
Võimalus minna tutvustavale ekskursioonile ja nautida jookide degusteerimist.
5 EUR/inimene
10–40
1h
Brūža tänav 2, Smiltene
+371 29612267
GPS: 57.42771, 25.91587

laudlinad, kindad, sokid, õlarätikud
ja muud asjad. Võimalus istuda kangastelgede ja jutustama oma hea
idee Smiltene sõprus vaip. Töödega
tutvumise ka soetamise võimalus.
Annetused.
30 min.
Ilma piiranguteta
RTKS “Smiltene”, Atmodas
tänav 2, Smiltene, +371 25455507
GPS: 57.42203, 25.90610
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1 Heida pilk Smiltene’le kiriku
kellatorni kõrgustest
Külasta Smiltene luterliku kirikut,
väärista kiriku luksusliku altarit ja
iidsed lätlaste kirjamärke seintel.
Külasta väljapaistva pastor Kārlis
Kundziņs’i mälestustuba, kuulatu
orelimuusika helidesse, roni kirikutorni ja pööra pilk Smiltenele kellakõrgustest!
1 euro kirikuku külastus,
1,50 EUR kiriku ja torni
kontrollkäigu.
Ilma piiranguteta
0,5 – 1 h
Baznīcas plats 1, Smiltene
+371 26587167
GPS: 57.42360, 25.90515
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Smiltene maakonna Turismiinfokeskus
+371 64707575, 29395200
tourism@smiltene.lv
visit.smiltene.lv
: @visitSmiltene
: @visitSmiltene
GPS: 57.42408, 25.90777
Uuri lähemalt ekskursioonide pakkumisi
ja saa abi reisiplaneerimisel ja koostamisel, kirjutades või helistades meile!
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Tutvu Smiltenega giidi juhtimisel
Tutvu Smiltene ja Kalnamuiža vaatamisväärsustega läbi huvitava lugude või esileedi madam Lilii juhtimisel. Lisatasu eest degusteeri
esileedi toitvaid suupisteid või esileedi peeneid maiusi.
Kokkuleppel, ca’ 1 EUR/inimene
Ilma piiranguteta
1–3 h
+371 64707575, 29395200

Ekskursioon “Vee–tee”
Giidi juhtimisel külasta Vecsautiņi
allikat, tutvu Smiltene metalliärastus jaama, ajaloolise veevarustuse
ja veekasutusega vanaajal, külasta
koostootmisjaama ja reoveepuhasteid. Saa teada vee teest maasügavusest meie kodudeni ja selle taaspöördumisest loodusesse.
1 EUR/inimene
Kuni 25 inimest.

2–2,5 h

+371 64707575, 29395200

Ekskursioon “Puu jutustus”
Külasta
Vijciems’i
käbikuivatit, Strenči või Smiltene puukooli
(nr. 19) ja lõpuks “Lejas Kleperi”
talu (nr. 18). Tutvu puu jutustusega,
alates käbist ja seemnest kuni õitsva metsani ja jätkusuutliku majandamiseni.
0,70–1 EUR/inimene
10–40
4–4,5 h
+371 64707575, 29395200
Hind

Rühm

Kestvus

Smiltene maakond
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9 Osale lõbusas ja harivas
programmis “Piimajõgi
pannkookide kallastel”
Sind ootab piima teekonna avastamise
lehmast
lõunalauani.
Kaasosalemine piima koorimisel,
võipeksul ja pannkookide küpsetamisel. Naudi pannkooke enda poolt
valitud täidise ja piparmünditeega,
atraktiivseid mänge ja tutvu taluloomadega. Pakkumine sobib iga
vanuserühma.
4 EUR/inimene.
Kuni 40 inimest.
2,5 h.
“Kalbakas”, Smiltene vald
+371 29257467, 29465018
GPS: 57.43782, 25.93639
10 Proovi koogid ja kaunistus
protsessi puhkekompleks “Slīpi“
Võimalus töötada maaelu koogid
küpsetamine töökoda koos Jolanta või kringlid, pirukad ja küpsised
toiduvalmistamise töötuba koos
Daiga.
töötoad minimaalne tasu
45 EUR
3–7
2–3 h
Puhkekompleks “Slīpi”,
Smiltene vald
+371 29298709, 26301055
GPS: 57.495297, 25.892322

11 Naudi pingevaba puhkuse
Niedrājs’i järve ümbruses
Võimalus nautida rahulikku puhkust, suplemist ja jalutuskäike
maalilise Niedrājs’i järve kaldal.
Ümber järve lookleb jalutus/ jalgrattateed ning on loodud mitmed
heakorrastatud purdega ujumis- ja
puhkealad, lõkkeplatsid, mängumajad, lehtlad jms.
GPS: 57.43123, 25.97488

12 Mēru mõis ja Smiltene
maakonna muuseum
Manor siseruumides näinud Birzuļu
esmane muuseumi näitus ja muuseumi näitusesaal regulaarselt
saab vaadata uute näitab.
Täiskasvanud 1,50 EUR, laste
ja eakate 1 EUR
Ilma piiranguteta
1h
Mēru mõis, Mēri, Bilska vald
+371 25776631
GPS: 57.44489, 26.09255

13 Lõõgastu loodus- ja
puhkerajal “Metsasõprade
metsasalu”, roni vaatetorni
Umbes 400 m pikkusel loodusrajal
vabaaja kompleksi “Trīssaliņas“
kõrval on paigutatud enam kui
30 puidust loomakest ja kontrollpunkti, mida igaüks peab leidma
ja märkima kaasa antud kaardile.
Sealsamas on heakorrastatud puhkealad, mänguväljakud, paadi- ja
katamaraanirent, vaatetorn ja auto
“Zebrēns”.
2 EUR/inimene
Ilma piiranguteta. 1 h
Vabaaja- ja spordikompleks
“Trīssaliņas”, Grundzāle vald
+371 26536637, 29477124
GPS: 57.49133, 26.21846
14 Seiklusrikas ja teaduslik
Palsmane loodusrada ja
Armastuse puiestik
Asudes
jalutuskäigule
mööda
Palsa jõge ja mõisaparki, kus on

rajatud 2,2 km pikkune looduse
õpperada, mis võimaldab teil tutvuda loodusväärtustega, teada
saada väärtuslikku informatsiooni
Palsa jõest ja ökoloogiast. Jalutuskäigu ajal tuleb ületada erinevaid takistusi ja seikluselemente.
Sealsamas, Palsmane keskuses
on loodud ilus Armastuse puiestik.
Objekt on vabalt saadav, tasuta
ja ilma piiranguteta
Palsmane, Palsmane vald
+371 29199105
GPS: 57.38976, 26.18485

15 Tutvumine eksootiliste
lindude ja loomadega Ezerlejas’es
Külasta miniloomaaeda ja giidi
saatel vaata faasaneid, Lõuna-Aafrika jaanalinde, kääbuskitsi, hirvi,
lammassigu ja teisi ebatavalisi loomi. Mitmeid neist saab ka kaisutada ja toita. Rajatud on kalatiigid,
puhkealad, mänguväljakud ja kämpingud.
Täiskasvanutele - 3 EUR, kooliealised lapsed - 2 EUR 5 EUR giiditeenus iga ettevõte, gruppidele
üle 10 inimese. giiditeenus tasuta.
Eelkooliealiste laste rühma tour
maksab 10 eurot.
Ilma piiranguteta
1,5–2 h
Z/S Ezerlejas, Launkalne vald
+371 26357959
GPS: 57.29946, 25.84279
16 Puhkekompleks “Silmači”
Puhkekompleks spordiväljakute ja
inventariga, suplemisega järves,
kalapüügi ning paadi- ja katamaraanisõitude, veeatraktsioonidega.
Sõltuvalt valitud teenusepakkujast.
Ilma piiranguteta
“Silmači”, Launkalne vald
+371 26555910, 26586113
GPS: 57.29831, 25.83845
17 Leivamuuseum kohvikus
“Kukaburra“
Külastajad saavad näha, kuidas
muuseumi peremees küpsetab
rukkileiba:
kuidas
sõtkutakse

tainast, vormitakse pätse ja “Liisuga” tõstetakse puuküttega leivaahju. Peremees Jānis Krieķis
on kogunud erinevaid vanaaegseid
etnograafilised esemed, mis olid
iseloomulikud läti talus 19. sajandi
lõpus ja 20. sajandi alguses.
Leib muuseumi kontrolli tasuta
10–40
1h
Rīga-Veclaicene maantee
115. km, Launkalne vald
+371 26188872
GPS: 57.33745, 25.83011
18 Tutvu talunike ja jahimeeste
loodusega kooskõlas eluga
rohkem kui 350 aastat vanas talus
Traditsiooniline talu, kus esivanemad on toimetanud rohkem kui
350 aastat. Talus võib näha metsa-, jahi- ja vanavara kollektsiooni.
Võimalus tundma õppida loodust ja
teada saada, kuidas keskkonnasõbralikult majandada metsa. Talu kõrval kasvab üks suurimaid Läti saari.
See on üks neljast Maailma Loodusfondi säästva metsamajandamise näidistutvustamiste ala taludest.

Annetused.
Ilma piiranguteta 1–2 h
“Lejas Kleperi”, Launkalne vald,
+371 26485545
GPS: 57.29045, 25.88916
19 AS “Latvijas Valsts meži”
Smiltene puukool
Smiltene puukooli külastamine.
Võimalus näha, kuidas kasvatatakse puuseemikuid metsa uuendamiseks, sireleid ja dekoratiivseid
taimi. Taimede näitus ja soetamine.
Tasuta.
10–40.
1h
Silva 13, Launkalne vald
+371 2664995
GPS: 57.41709, 25.94687
20 Sädeleva kasemahla “Birzī“
tootmine
Et kasemahl kaua säiliks kosutava
ja väärtuslikuna, pikkade aastate
jooksul on välja töötatud uued retseptid. Võimalus asuda ekskursioonile tootmishoones, maitsta paljusid

sädeleva kasemahla sorte, siirupit
ja maitsta kasemahlast veini.
5 EUR/inimene, lapsed kuni 7
tasuta
10-30
1-1.5 h
“Kainaiži”, Branti vald
+371 29199982
GPS: 57.384821, 25.702641

21 Rauasepa töökoda
Võimalus külastada rauasepa töökoda, jälgida sepatöid ja endal
proovida kätt sepistamisel. Valmistöödega tutvumine ja soetamine.
2 EUR/inimene
Ilma piiranguteta
1h
+371 29275420
GPS: 57.43279, 25.80340

22 Küpseta esivanemate
traditsioonide kohase leibpätsi
talu “Donas”
Külasta tõelist läti talu perenaist Ilze
Briede “Leiva küpsetustöökojas”.
Osale leivaküpsetamises esivanemate traditsioonide kohaselt – valmista
oma päts, vaata, kuidas see küpseb,
ja võta see kaasa külakostiks kodustele! Sügisel õpilasi ootab mängudele Pipi Pikksukk, leivaküpsetamine ja
triibuline suppi nautimine. Talvel on
võimalus osaleda põnevas Pöialpoiste piparkookide töökojas. Võimalus
tellida ehtne läti roog.
Õpilastel 5 EUR/inimene,
täiskasvanuil 7 EUR/inimene
(hind sisaldab degusteerimist ja
leivapätsi)
10–35 inimest (min. hind
õpilastele 50 EUR, täiskasvanuile
70 EUR). 2,5 h
“Donas”, Blome vald
+371 26425426
GPS: 57.44129, 25.73349

