IZBAUDI ZIEMU ZIEMEĻLATGALĒ
Kultūras un aktīvās atpūtas piedāvājums nedēļas nogalē visai ģimenei
2018. gada 17. un 18. februārī Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas un Kārsavas novados*
Novads

Laiks

Vieta* un adrese

Aktivitāte

Papildus informācija, maksa

Dabas parks “Numernes valnis”

Pārgājiens “Izbaudi ziemu un izzini dabu
Numernes valnī!” kopā ar Dabas aizsardzības
pārvaldes speciālistu (~5km)

Tikšanās 11.00 pie informācijas stenda (GPS koordinātas
Lat 56.848999 Lon 27.490781 vai X-712867, Y-630599).
Apģērbs un apavi atbilstošs laikapstākļiem un iešanai
dabā. Noderēs līdzi paņemtas sviestmaizītes un tēja.
Pieteikšanās dalībai pārgājienā līdz 15.februārim 26101155, papildus informācija - 29139677

Sestdien, 17. februārī
Kārsavas
novads

11:00

Salnavas pag., Kārsavas novads

13:00

Saimniecība “Stirnas”
Ruskulova, Salnavas pag., Kārsavas novads

Balvu novads

11:00

Briežuciems

Ekskursija saimniecībā "Stirnas" - trušu un fazānu Iepriekšēja pieteikšanās obligāta - 25446960.
apskate, ugunskurā vārītas zupas baudīšana.
Zupa 3 EUR; loka šaušana 1 EUR/10 šāvieni.
Šaušanu ar loku mērķī. Ruskulovas parka
apskate un stāsti par Ruskulovas muižas
vēsturi.
Nūjošana kopā ar briežciemiešiem “Satiec ziemu!”

Nūjošanas inventārs pašiem jāņem līdzi.
Papildus informācija – 25444621.

Pirts iešanas ABC un pirts skrubja gatavošana
kopā ar pirtnieci Arnitu Melbergu

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta - 26361594.
Vietu skaits ierobežots. 10 EUR/pers.

Pusdienas "Norās" un Latgales kulinārā
mantojuma meistardarbnīca: speķa
pīrādziņu/cepumu "Rozīte" gatavošana

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta- 26519272 .
12 EUR/pers. (pusdienas + meistardarbnīca)

Briežuciema pag., Balvu novads

12:00

Pirts “Elkšņi”
Brīvības iela 2c, Balvi

14:00

Viesu māja “Noras”
Krišjāņi, Krišjāņu pag., Balvu novads

Rugāju novads

Visu
dienu

Zirgu sēta “Kapulejas”

Visu
dienu

Viesu nams “Paradīzes”
Brūklāji, Bērzkalnes pag., Balvu novads

Īpašais ziemas piedāvājums - vizināšanās ar
kvadracikliem, pirts un pirts āra kubuls

Iepriekšēja rezervācija – 22009975.
Sākot no 5 EUR/pers.vizināšanās ar kvadarciklu.
Kubuls 10 EUR/pers; pirts 5 EUR/pers.

11:00

Staltbriežu dārzs “Mežsētas”

Ekskursija briežu dārzā, briežu barošana

Iepriekšēja pieteikšanās – 29204212. 5 EUR/pers.

Rutkova, Tilžas pag., Balvu novads

Vizināšanās kamanās vai zirga mugurā, bērniem Iepriekšēja pieteikšanās! T. 28738007 Aktivitātes
- vizināšanās ar poniju. Visiem ciemiņiem - karsta piedāvājums tikai atbilstošos laika apstākļos!
tēja
Maksa - ziedojums

Silinieki, Rugāju pag., Rugāju novads

Baltinavas
novads

12:00

Baltinavas novada muzejs
Tilžas iela 7, Baltinava

Radošā darbnīca "Ledusskapja magnētiņu
gatavošana"

Viļakas novads

Visu
dienu

Balkanu dabas parks

Slēpošana dabas parkā

Logini, Šķilbēnu pag., Viļakas novads

Piedāvājums spēkā tikai atbilstošos laika apstākļos.
Apgaismotas trases, inventāra noma. Par trases stāvokli,
inventāra pieejamību zvanīt - 29132664

Svētdien, 18. februārī
Kārsavas
novads

11:00

13:30

Malnavas muiža un Latgolys
Šmakovkys dadzynuotova

5 EUR/pers.
Iepriekšēja pieteikšanās- 28321856

Malnava, Kārsavas novads

Lasertag LATGALE

Atvērtā lāzertaga spēle

Baznīcas iela 12, Kārsava

Tev nav vajadzīga sava komanda, nāc viens vai ņem
līdzi draugus. Komandas izveidosim uz vietas! Nav
vecuma ierobežojuma.

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta - 27881757 , vietu
skaits ierobežots. Dalības maksa 6 EUR/pers.

11:0014:00

Tilžas kultūrvēstures un tūrisma centrs Sveču darbnīca - bišu vaska sveču liešana

13:00

Tilžas brīvdabas estrāde

15:00

Iepriekšēja pieteikšanās- 26538016

Ekskursija gida pavadībā Malnavas muižā un
Latgolys Šmakovkys dadzynoutovā ar
degustāciju

5 EUR/pers.

Maksa - ziedojums

Brīvības iela 5, Tilža, Balvu novads

Tilža, Balvu novads

Pirts “Elkšņi”
Brīvības iela 2c, Balvi

Viļakas novads

Saldās brokastis “Dzīļu” maiznīcā

Zaļā iela 7, Malnava, Kārsavas novads

12:00

Balvu novads

Maiznīca “Dzīles”

Meteņdiena Tilžā “Svinēsim svētdienu kopā!” –
tradīciju pasākums brīvā dabā

Meteņdienas grūbu biezputra (par ziedojumu)
Papildus informācija - 27870521

Pirts iešanas ABC un pirts skrubju gatavošana
kopā ar pirtnieci Arnitu Melbergu

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta - 26361594.
Vietu skaits ierobežots. 10 EUR/pers.

Visu
dienu

Zirgu sēta “Kapulejas”

Visu
dienu

Viesu nams “Paradīzes”
Brūklāji, Bērzkalnes pag., Balvu novads

Īpašais ziemas piedāvājums - vizināšanās ar
kvadracikliem, pirts un pirts āra kubuls

Iepriekšēja rezervācija – 22009975.
Sākot no 5 EUR/pers.vizināšanās ar kvadarciklu.
Kubuls 10 EUR/pers; pirts 5 EUR/pers

Visu
dienu

Balkanu dabas parks

Slēpošana dabas parkā

Piedāvājums spēkā tikai atbilstošos laika apstākļos.

Rutkova, Tilžas pag., Balvu novads

Logini, Šķilbēnu pag., Viļakas novads

Vizināšanās kamanās vai zirga mugurā, bērniem Iepriekšēja pieteikšanās! T. 28738007 Aktivitātes
- vizināšanās ar poniju. Visiem ciemiņiem - karsta piedāvājums tikai atbilstošos laika apstākļos!
tēja
Maksa - ziedojums

Apgaismotas trases, inventāra noma. Par trases stāvokli,
inventāra pieejamību zvanīt - 29132664

* Visi objekti kartē šeit https://balticmaps.eu/?
lang=lv&draw_hash=kxuinn&centerx=720293.414923788&centery=6314403.376584125&zoom=7&layer=map&ls=o

