
 

 

 

 

 

 

Latgales smaržas un garšas 
Sestdiena, 4.septembris 2021 

  Cena 35 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 30 EUR 
Grupas vadītājs: Žanna Otersone 

Izbraukšana pl. 6.00 no Smiltenes, pl. 6.30 no Valmieras, pl. 7.00 no Cēsīm. 
  

Dosimies noskaidrot, kur tad īsti ir Latgales un Vidzemes robeža. Iepazīsimies ar Varakļānu pili, 
tās bijušajiem saimniekiem, teikām un nostāstiem, Novada muzeju, kā arī romantiskā ainavu 
parka arhitektūras un dendroloģiskajām vērtībām. Garšosim un smaržosim kaņepju produktus, 
mēģināsim uzzināt un saprast  par kaņepēm un to pielietojumu. Ielūkosimies Viļānu baznīcas 
dārzā un baznīcā. Ciemosimies pie Ritvara Toča, kurš iegūst vilnu no kokiem un augiem.   

Varakļānu muiža 
Ieskatīsimies burvīgajā Varakļānu muižas pilī, kas celta no 1783. – 1789. 
gadam Romas Svētās impērijas grāfam Mihaelam Janam Borham, pēc 
Latgalē uzaicinātā itāļu arhitekta Vinčenco Macotti projekta. Tā ir izcils un 
agrīns klasicisma stila paraugs Latvijas būvmākslā. Savukārt, Varakļānu 
muižas parks izveidots 18. gs. reizē ar muižas pils celtniecību, un ir viens no 
pirmajiem romantiskā stila ainavu parkiem Latvijā. 

Viļānu baznīca un klostera dārzs 
Viļānu baznīca un klosteris ir pilsētas un novada rota. Klosteris kopā ar 
baznīcu ir viens no retajiem šāda veida arhitektūras pieminekļiem 
Ziemeļeiropā, atzīts par Eiropas nozīmes kultūras pieminekli. Pie klostera 
tika atklāts Rožukroņa dārzs ar Latvijas pirmā misionāra Svētā Meinarda 
skulptūru un atklāta baznīcas patrona, Erceņģeļa Miķeļa skulptūra. Baznīcas 
dārzā ir ierīkots rožu dārzs. 

Obelisk Farm 
Kaņepju saimniecība Obelisk Farm ir vienīgais Kaņepju muzejs Baltijā. 
Ceļotāji šeit var uzzināt daudz jauna par kaņepēm, nobaudīt dažādus 
kaņepju produktus, iemācīties kā izgatavot kaņepju papīru vai nosiltināt 
māju ar kaņepju spaļiem. 

Alkohola ražotne “Vara Klāni” 
Mazs ģimenes uzņēmums -  alkohola ražotne Varakļānos  piedāvā piecu 
garšu dzērienus kas gatavoti no pašu mājās ievāktiem augļiem un ogām. 
galvenais kritērijs ir dabīgi produkti kuriem netiek piejaukti sīrupi vai 
krāsvielas. 

Lubānas ezers un bāka – fotopauzei 
Lubāna ezers ir Latvijas lielākais ezers ir vislielākais iedambētais ezers 
Eiropā. Tā ir unikāla vieta ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā mērogā. 
Arheoloģiskie izrakumi liecina, ka Lubāna ezers ir bijusi pirmā apdzīvotā 
vieta Baltijā pēc ledāju atkāpšanās - savulaik apkārtnē atradušās vairāk nekā 
20 akmens laikmeta apmetnes. 
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Lubāna ezera krastā ir ūdenstūrisma centrs “Bāka”. Ezera ziemeļaustrumu 
krastā ir laba peldvieta ar smilšainu pamatu. 

Koku un augu vilnas meistars Ritvars Točš  
Saimnieks Ritvars Točs sevī atklājis senas baltu prasmes – izgatavot vilnu no 
apkārtnē esošajiem kokiem, krūmiem un augiem. 
Stāsts par vilnas iegūšanu (no nātrēm, dadžiem, ugunspuķēm, niedrēm, 
kārkliem, kļavas, ābeles, pīlādža, apses, ozola u.c.), vilnas ārstnieciskajām 
īpašībām un dažādu izstrādājumu tapšanu (nelieli audekli, cepures, roku 
locītavu un muguras ārstnieciskās saites, cimdi, kāju filči, zīļu vainagi u.c.). 

 

 
Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar 
neparedzētiem apstākļiem! 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti – 
derīga pase vai ID karte. 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā 

un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, 

kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.  
 

Sēdvieta autobusā tiek piešķirta pieteikšanās un avansa iemaksas/pilnas ceļojuma apmaksas secībā.  

«Balt-Go» patur tiesības sasēdināt kopā tos ceļotājus, kas autobusā sēž pa vienam un nevēlas piemaksāt par papildvietu. 

«Balt-Go» informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts un foto/video var tikt izmantoti 

publicitātei. 

Grupas lielums 20-40 personas (autobusa lielumu iespējams precizēt, zvanot uz «Balt-Go» biroju 

aptuveni nedēļu pirms brauciena) 

 
Uzmanību! Ceļojums tiks organizēts atbilstoši tiem sanitāri epidemioloģiskajiem norādījumiem, kas būs spēkā 
brauciena sākumā (atbilstoši katras valsts noteikumiem). 
Līdzi nepieciešams ņemt sejas masku un roku dezinfekcijas līdzekli.  
  
Informējam, ka gadījumā, ja atkal pastiprināsies Covid-19 izplatība un plānotais ceļojums no “SIA Balt-Go” 
neatkarīgu iemeslu dēļ nebūs iespējams, klientu iemaksātā nauda tiks pārcelta uz laiku, kad ceļojums varēs notikt, 
vai arī klients varēs doties citā SIA “Balt-Go” piedāvātā braucienā. 
 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, anete.kalnina@balt-go.lv, 
 

 

Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma 

noteikumiem:www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums. 

Vienojoties ar “Balt-Go”, iemaksu grafiks var būt 

citādāks.  

 

 

 

 Atsakoties no ceļojuma 14 dienu laikā pēc pieteikšanās, tiek atgriezta visa iemaksātā nauda.  

Atsakoties no ceļojuma vēlāk kā 14 dienas pēc pieteikšanās, tiek ieturēti 10 eiro. 

Atsakoties pēc  27.07, tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 

 Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 

  

piesakoties līdz  
27.07.2021. 

 

10 EUR 
Avansa maksa 

jāveic 5 dienu 

laikā no 

pieteikšanās brīža. 

atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 

• Varakļānu muiža – 3eur/pers. 

• “vara Klānu” alkohola degustācija – 5 eur/pers. 

• R. Toča saimniecība – 2eur/pers. 

• Kaņepju ferma – 5 eur/pers. 

• Viļānu baznīca – ziedojums ~ 2eiro/pers. 
brauciena laikā par papildu maksu var tikt piedāvāti vēl 

citi objekti un maltītes 

 
* cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, 

mūs nebrīdinot). Tās tiks precizētas pirms brauciena. 
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