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Latgala
Rytų Latvija

Amatininkyste

Latgaloje Tu gali mėgautis grožiu, spinduliuojamu ežerų 
veidrodžių, kuriuose atsispindi artimiausi beržynėliai, 
praskrendančių paukščių trikampiai ir baltų debesų kupetos! 
Ištrūk iš miesto triukšmo ir nuvyk ten, kur žmonės širdingai 
sveikina kaimynus, kur rytai sveikina tylą, kur pakalnėse žydi 
rugiagėlės!

Latgala išsiskiria kalvuotu reljefu ir nesuskaičiuojamais 
ežerais, dėl kurių ji dažnai vadinama "Mėlynųjų ežerų žeme". 
Čia yra du didžiausi Latvijos ežerai - Lubanas ir Razna.

Latgala - tai regionas su savo tradicijomis ir papročiais, nepa- 
prasta istorija, kuriai didelės įtakos turėjo kaimyninių šalių 
kultūra. Todėl dažnai tik įvažiavęs į Latgalą, Tu pasijusi tarsi 
pakliuvęs į kitą šalį su kitokia kultūra.

Latgalos stiprybės šaknys molio keramikoje, ruginėje du- 
onoje ir tikėjime - katalikų, liuteronų, stačiatikių ir sentikių 
bažnyčiose ir maldos namuose. Latgala vadinama ir Marijos 
žeme, kurios šventoje vietoje, Agluonos katalikų bazilikoje, 
kasmet susirenka tūkstančiai piligrimų.

Latgalos regiono plėtros agentūra. 
Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401, +371 65428111, 
info@latgale.lv, www.visitlatgale.com

© Turizmo plėtros valstybinė agentūra, 2015
Foto: Turizmo plėtros valstybinė agentūra; viršelio nuotrauka: 
Alise Miškovska – Miss Tourism Queen International 2013 
nugalėtoja (fotografuota etnografijos muziejuje "Andrupenės 
kaimo sodyba").
Nemokamai
www.latvia.travel

 151 lankytinų turizmo objektu
Turizmo maršrutai Turizmo informacijos centrai
Naudinga informacija keliautojams

1. Latgalos meno ir amatininkystės centras. Latgalos 
amatininkai, ilgiausia juosta, amatininkų dirbtuvės, parodos. Līvāni, 
GPS[56.355177,26.163007], +371 65381855, +371 28603333, lmac@livani.lv, 
www.latgalesamatnieki.lv •A3
2. Daugpilio Molio meno centras. Keramikos ir puodininkystės 
tradicijos, amatininkų dirbtuvės, meistrų pamokos, parodos, suvenyrai. 
 Daugavpils, GPS[55.866017,26.525034], +371 65425302, +371 29241488, 
ilonasausa@yahoo.com •A4
3. viškių amatininkų kaimelis. Meistro pamokos, keramikos ir 
pynimo dirbtuvė, keramikos pano, suvenyrai, ekskursijos. Višķu pagasts, 
GPS[56.063146,26.759495], +371 29207737, keramik@inbox.lv, www.clay.lv 
 •B3
4. S. Geidos medžio dirbtuvė ir "Svajonių namelis". Apžiūra, 
suvenyrų įsigijimas, medžio darbai, stambiauogių spanguolių auginimas. 
 Aizkalnes pagasts, GPS[56.192220,26.791232], +371 29189021, tic@preili.lv, 
www.preili.lv  •B3
5. P. Černiavskio keramikos namai. Moliniai indai, molio darbai, 
suvenyrų įsigijimas, muziejus, Latgalos keramikos istorija, P. Černiavskio 
gyvenimas. Preiļi, GPS[56.291157,26.716159], +371 29429630, tic@preili.lv, 
www.preili.lv  •B3
6. audimo dirbtuvė. Galima apžiūrėti audimo stakles, stebėti, kaip 
siuvami šiaurės latgaliečių (abreniškių) tautiniai drabužiai, pasimokyti 
audimo pradmenų. Baltinavas pagasts, GPS[56.947657,27.626752], 
+371 29134696, www.baltinava.lv  •C1
7. janis Liubkos dirbtuvė. Metalo kalimas, etnografinis stilius, 
suvenyrų kalimas. Nautrēnu pagasts, GPS[56.735121,27.381871], 
+371 29111736, www.rezeknesnovads.lv  •B2
8. antono ir Gundegos Rancanų dirbtuvė. Medis, skobimas, 
žmonių šaržai, teptukai, audiniai, tapyba. Vērēmu pagasts, 
GPS[56.585188,27.314841], +371 64628830, +371 29491167, 
skola@makasani.lv, www.makasani.lv, www.rezeknesnovads.lv  •D1
9. Keramiko viktoro Pankovo dirbtuvė "Purmaļi". Keramikos 
dirbiniai, dirbtuvės apžiūra. Vērēmu pagasts, GPS[56.589494,27.409901], 
+371 26286808, viktorpankov@inbox.lv, www.rezeknesnovads.lv  •D1
10. Keramikas Pėteris Gailumas. Keramikos dirbiniai, dirbtuvės apžiūra, 
galimybė darbuotis kartu. Ilzeskalna pagasts, GPS[56.684239,27.425802], 
+371 26606602, www.rezeknesnovads.lv, www.pudnikuskula.viss.lv  •B2
11. audėja janina Zelenova. Audimo dirbtuvė, lino pluoštas, galimybė 
darbuotis kartu, suvenyrai. Vērēmu pagasts, GPS[56.566416,27.359719], 
+371 29436903, www.rezeknesnovads.lv  •D1
12. vuogulių keramikos dirbtuvė. Keramikos dirbiniai, dirbtuvės 
apžiūra. Lendžu pagasts, GPS[56.563259,27.462232], +371 26403687, 
olga.vogule@inbox.lv, www.voguls.lv, www.rezeknesnovads.lv  •D1
13. turizmo plėtros centras, parduotuvė-salonas "Lāde". Gyvųjų 
amatų demonstravimo erdvė, keramika, degimo krosnis, degimas, 
suvenyrai. Rēzekne, GPS[56.5025650,27.3331764], +371 26332249, 
+371 64622222, tacrezekne@gmail.com, www.rezekne.lv  •D1
14. Keramiko antono Ušpelio dirbtuvė. Keramikos dirbiniai, 
dirbtuvės apžiūra. Rēzekne, GPS[56.526176,27.318578], +371 29414377, 
www.rezeknesnovads.lv  •D1
15. Kaimo sodyba "Mežmalas". Balanų pintinės, vilnonės pirštinės, 
kojinės, žolelių arbatos, miško takas, senoviniai padargai. Pušas 
pagasts, GPS[56.225285,27.324001], +371 26402687, +371 28602742, 
www.rezeknesnovads.lv  •B3
16. aivaras ir vėsma Ušpeliai. Juodoji keramika, tapyba, galimybė 
darbuotis kartu, paroda, degimo krosnis, vikingų laikai. Maltas pagasts, 
GPS[56.326348,27.133688], +371 29466372, puudniiks@inbox.lv, 
www.pudnikuskula.viss.lv, www.rezeknesnovads.lv  •B3
17. Keramikas Stanislavas viliumas. Juodoji keramika, 
indų glazūravimas, kūrybos procesas. Ozolaines pagasts, 
GPS[56.404010,27.218965], +371 29106193, stass_v@inbox.lv, 
www.pudnikuskula.viss.lv, www.rezeknesnovads.lv  •D1
18. Keramikas Evaldas vasilevskis. Senoji keramika, degimo 
duobė, galimybė darbuotis kartu, suvenyrai. Kaunatas pagasts, 
GPS[56.301027,27.539622], +371 26695877, www.pudnikuskula.viss.lv, 
www.rezeknesnovads.lv  •C3
19. Keramikas andris Ušpelis. Žiedimo demonstravimas, Latgalos 
keramikos istorija, pasakojimas, suvenyrai. Griškānu pagasts, 
GPS[56.482502,27.355007], +371 29463032, www.rezeknesnovads.lv  •D1
20. "apkalnmājas". Odos dirbiniai, pakinktai, suvenyrai, galimybė 
darbuotis kartu. Vērēmu pagasts, GPS[56.552570,27.356766], 
+371 26597635, apkalnmajas@inbox.lv, www.apkalnmajas.lv, 
www.rezeknesnovads.lv  •D1
21. Keramikų jolantos ir valdo Dundeniekų dirbtuvė. Filmas 
apie molio gumulo virtimą keraminiu indu. Galima dalyvauti molinio 
indo kūrimo procese. Bērzpils pagasts, GPS[56.852569,27.083111], 
+371 29173889, www.balvi.lv  •B2
22. aludaris Dainis Rakstinis. Supažindinimas su tikro latgalietiško 
alaus darymo tradicijomis, degustacija iš anksto susitarus. Bērzpils, 
GPS[56.854216,27.085560], +371 26452844, rdains@inbox.lv, www.balvi.lv 
 •B2
23. Senųjų amatų dirbtuvė. Staliaus, kalvio ir kitų amatininkų darbo 
stebėjimas, savų siuvimo ir kulinarinių įgūdžių išbandymas. Balvi, 
GPS[57.133050,27.258643], +371 29376933, meistarseriks@inbox.lv, 
www.balvi.lv  •B1
24. Keramikai Olga ir valdis Pauliniai. "Svilpavnieks", keramikos 
dirbiniai, galimybė darbuotis kartu, ypatingas molio degimas. Grāveru 
pagasts, GPS[55.902931,27.161331], +371 29128695, valdispaulins@inbox.lv, 
www.aglona.travel, www.visitkraslava.com  •B4
25. Ludzos amatininkų centras. Ekskursijos, amatininkų dirbtuvės, 
įgūdžių mokykla, kulinarinis paveldas, tautiniai drabužiai, salonas, 
Didysis latgalių turgus. Ludza, GPS[56.545292,27.724514], +371 29467925, 
+371 29123749, ligakondrate@inbox.lv, www.ludzasamatnieki.lv  •C2
26. anitos Lukačos dirbtuvė. Audėjos dirbtuvė kaimo sodyboje, meistrų 
dirbtuvė "Anita" Ludzoje, pynimas iš vytelių, suvenyrai, galimybė darbuotis 
kartu, audimo ir pynimo iš vytelių demonstravimas. Briģu pagasts, 
GPS[56.432129,27.999344], +371 29733546, anita.lukaca@gmail.com, 
tic@ludza.lv, turisms.ludza.lv  •C2
27. ilgos ivanovos kūrybos dirbtuvės. Floristikos, 
keramikos, sodininkystės mokykla, renginiai. Daržo pomidorai, 
arbūzai, melionai. Zaļesjes pagasts, GPS[56.398737,28.133515], 
+371 28656530, ilgaivanova@inbox.lv  •C2
28. audimo dirbtuvė "indra". Audėjos, senovinė tradicinė latgaliečių 
"balanų apkloto" technika, tradicijų puoselėjimas. Parodų salė "Indras 
pūralāde". Indras pagasts, GPS[55.880368,27.549447], +371 26430121, 
olga.indra@inbox.lv, tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com  •C4
29. Keramiko ilmaro vecelio degimo krosnis. Latgalos juodoji 
keramika, "Pudnīku skūla", keraminių indų naudojimas buityje. Aulejas 
pagasts, GPS[56.061439,27.299608], +371 26462413, tic@kraslava.lv, 
www.visitkraslava.com  •B3
30. "amatų kambarys" Kraslavos istoriniame centre. Amatininkų 
darbų paroda ir kūrybos dirbtuvės. Krāslava, GPS[55.897057,27.165669], 
+371 26487763, +371 26925821, intasivers@inbox.lv, www.visitkraslava.com 
 •B4
31. Dailininkas Janas Bartkevičas. Naudojama technika – aliejiniai 
dažai ir drobė. Tapo Latgalos peizažus. Dagda, GPS[56.095596,27.538992], 
+371 28333127, www.visitdagda.com  •C3

Ryga

61. Lyvanų stiklo fabriko muziejus. 4000 unikalių eksponatų 
(meno kūrinių), stiklo gaminiai nuo fabriko įkūrimo 1887 m. iki 
gamyklos uždarymo. Līvāni, GPS[56.355177,26.163007], +371 65381855, 
+371 28603333, lmac@livani.lv, www.latgalesamatnieki.lv, www.livani.lv 
 •A3
62. jersikos stačiatikių cerkvė (1866). Keliaujanti 
"geležinė bažnyčia". Geležinės sienos, išorės apkala, stogas, 
kupolo apačia, gegnės ir langų rėmai. Pauksuotas kryžius. 
 Jersikas pagasts, GPS[56.259393,26.205200], Elita Kozule 
(ekskursijos) +371 29894570, www.livani.lv, www.pravoslavie.lv  •A3
63. Baltinavos krašto muziejus. Pažink mažiausią Latvijos kraštą! 
Krašto istorijai, buičiai, etnografijai ir žymiausiems kraštiečiams skirtos 
ekspozicijos. Baltinavas pagasts, GPS[56.944467,27.640529], +371 29341738, 
antra.keisa@inbox.lv, www.baltinava.lv •C1
64. Lūznavos dvaras ir parkas (1911). Jugendo stilius, 
dekoratyviniai metalo kaliniai, Madonos statula, parkas. Lūznavas 
pagasts, GPS[56.357778,27.260391], +371 64646017, info@luznava.lv, 
www.rezeknesnovads.lv •B3
65. Makuonkalnas (247 m virš jūros lygio) ir volkenbergo pilies 
griuvėsiai. XIII a., vaizdas į Raznos ežerą, gamtovaizdis, pilies griuvėsiai, 
mūras. Mākoņkalna pagasts, GPS[56.278179,27.413356], +371 29139677, 
www.rezeknesnovads.lv •B3
66. Francio trasuno muziejus "Kolnasāta". Atgimimo pradininkas, 
klėtelė, Latgalos praeities dvasia, koloritas. Sakstagala pagasts, 
GPS[56.533440,27.149824], +371 26338798, kolnasata@inbox.lv, 
www.rezeknesnovads.lv •D1
67. Šv. Nikolajaus sentikių maldos namai (1895). Sunkiausias 
varpas Baltijos šalyse (virš 4 tonų), sentikių kompleksas. Rēzekne, 
GPS[56.489799,27.341448], +371 64625471, www.rezekne.lv  •D1
68. Latgalos ambasada GORS. Dvi akustinės koncertų salės, 
3D kino teatras, restoranas, gausybė įvairių renginių. Rēzekne, 
GPS[56.5033398,27.3260754], +371 22020206, www.latgalesgors.lv, 
www.rezekne.lv •D1
69. Švenčiausiosios jėzaus Širdies Romos katalikų katedra (1902). 
 Drožti mediniai altoriai, vitražai su Šv. Meinardo ir Šv. Alberto atvaizdais. 
 Rēzekne, GPS[56.499642,27.338836], +371 64624522, www.rezekne.lv •D1
70. Paminklas "Susivieniję Latvijai". "Latgalos Mara", Latgalos 
grąžinimo Latvijai simbolis. Rēzekne, GPS[56.506590,27.330863], 
www.rezekne.lv •D1
71. Latgalos Kultūros istorijos muziejus. Etnografinių objektų 
kolekcija, Latgalos keramikos kolekcija. Rēzekne, GPS[56.507713,27.331889], 
+371 64622464, +371 64622778, muzejs@rezekne.lv, www.rezekne.lv •D1
72. Rėzeknės pilies griuvėsiai (iX-Xiii a.) ir "Zeimuļs". Miesto 
panorama, piliakalnis, ekskursijos, moderni architektūra su įkypais bokštais 
ir žaliaisiais stogais. Rēzekne, GPS[56.502351,27.333694], +371 26332249, 
www.rezekne.lv •D1
73. Meno rūmai. Eklektika, fasadas su medžio drožiniais, "Latgalos 
tapyba", senųjų meistrų paveikslai. Rēzekne, GPS[56.508783,27.339575], 
+371 29637905, www.rezekne.lv  •D1
74. Senovinių muzikos instrumentų dirbtuvė. Pozityvi energija, 
muzikavimas, gamyba, liaudies muzikos aranžuotės. Gaigalavas pagasts, 
GPS[56.733960,27.070262], +371 28728790, baltharmonia@inbox.lv, 
www.baltharmonia.lv, www.rezeknesnovads.lv  •B2
75. vilianų katalikų bažnyčia ir vienuolynas (1753-1772). 
 Bernardinų ordinas, barokas, vidinis kiemas, harmonija, vargonai. Viļāni, 
GPS[56.552464,26.922830], +371 64662413, rstankevics@inbox.lv, 
www.mariani.lv •B2
76. Malnavos dvaras. Klasicizmo stiliaus dvarponio namas (XIX a.). 
Istorinis parkas, vadinamasis Hitlerio bunkeris, kolegijos muziejus, 
ekskursija su Baltąja dama. Malnavas pagasts, GPS[56.776339,27.719926], 
+371 29327265, turisms@karsava.lv, www.karsava.lv  •C2
77. Malnavos katalikų bažnyčios. Karsava – vienintelė vieta Latvijoje, 
kur greta stovi dvi katalikų bažnyčios. Medinė bažnyčia (1741), naujoji 
bažnyčia (2003). Kārsava, GPS[56.786142,27.672582], +371 29327265, 
turisms@karsava.lv, www.karsava.lv, bazneica.lv  •C2
78. Karsavos stačiatikių cerkvė (1912). Puošni senovės slavų 
stiliaus cerkvė, pašventinta Šventosios Eufrosinijos Polockietės vardu. 
Senos ikonos. Kārsava, GPS[56.791484,27.679682], +371 29327265, 
turisms@karsava.lv, www.karsava.lv  •C2
79. "Balvių Stanislavas". Skulptoriaus Karlio Jansono sukurtas 
paminklas žuvusiems Latgalos partizanų pulko kariams. Balvi, 
GPS[57.124313,27.268066], +371 64521430, muzejs@balvi.lv, 
www.balvi.lv •B1
80. Balvių Krašto muziejus. Šiaurės Latgalos tradicijos, kultūrinė 
erdvė, etnografija, įdomios kolekcijos, skaitmeninė ekspozicija. 
 Balvi, GPS[57.130860,27.257161], +371 64521430, muzejs@balvi.lv, 
www.muzejs.balvi.lv •B1
81. Balvių dvaro užsatymas, parkas ir Lokio sodas. Ponų namas 
ežero pakrantėje. Kiekvieną vasarą vyksta Kamerinės muzikos festivalis. 
Lokio sodas – kadaise dvaro vaismedžių, dabar – akmenų sodas. 
 Balvi, GPS[57.132020,27.257461], +371 64521430, muzejs@balvi.lv, 
www.balvi.lv •B1
82. Senienų ir motociklų kolekcija "Cīrulīši". Retro, seni 
motociklai, klėtelė, padargai, teminiai renginiai. Susāju pagasts, 
GPS[57.178415,27.592457], +371 26446147, retro73@inbox.lv  •C1
83. anos azės muziejus. Miško gyvenimas, aplinkos gidas, medžioklės 
tradicijos. Žīguru pagasts, GPS[57.160516,27.400239], +371 26567080, 
+371 64563723, annaaze@inbox.lv  •C1
84. viliakos Švenčiausiosios jėzaus Širdies Romos katalikų bažnyčia 
(1891). Šiaurės Latgalos katalikų centras. Puošni gotikos stiliaus bažnyčia, 
valstybinės reikšmės architektūros paminklas, 13 vitražų, grafų kriptos. 
 Viļaka, GPS[57.178153,27.680864], +371 28686600, www.vilaka.lv  •C1
85. Privati sendaikčių kolekcija po atviru dangumi "Saipetnieki". 
 Senovinių padargų, transporto priemonių, ūkinio inventoriaus 
ir technikos kolekcija po atviru dagumi. Lazdukalna pagasts, 
GPS[56.916600,27.116873], +371 26519360, www.rugaji.lv  •B1
86. Susajų valsčiaus kultūros istorijos muziejus "vēršukalns". 
 Drabužių ir javų klėtis, renginiai, duonos kepimas. Susāju pagasts, 
GPS[57.104879,27.373984], +371 29243878, zeile14@inbox.lv, www.vilaka.lv 
 •C1
87. Bėrzgalės medinė bažnyčia (1744). Baroko stiliaus medinės 
architektūros paminklas, 2 bokštai, 32 meno paminklai, XVIII a. mediniai 
altoriai, atskira varpinė. Aglonas pagasts, GPS[56.159606,27.085775], 
+371 29918597, +371 65322100, turisms@aglona.lv, www.aglona.travel •D2
88. agluonos duonos muziejus. Teatralizuotas šeiminkės Vijos 
Kudinos Latgalos ruginės duonos kepalėlį išaukštinantis pasakojimas, javų 
apdirbimo ir duonos kepimo padargai, Latgalos kulinarinio paveldo valgiai, 
duonos kepykla, svečių namai. Aglonas pagasts, GPS[56.133601,27.002186], 
+371 29287044, maizesmuzejs@inbox.lv, www.maizesmuzejs.viss.lv  •D2
89. Kristaus Karaliaus kalnas. Dievo sodas, ąžuolinės skulptūros, 
obelų sodas. Aglonas pagasts, GPS[56.123995,27.037326], +371 29742774, 
+371 29118597, turisms@aglona.lv, www.agkk.lv •D2
90. Ekspozicijos salė HOF 98 "antrasis pasaulinis karas". 
 Ginklų kolekcija, lėktuvų dalys, autentiški motociklai ir kulkosvaidžiai, 
uniformos, laiškai, dokumentai, pasakojimas. Aglonas pagasts, 
GPS[56.130356,27.005522], +371 22484848, +371 65321380, 
ww1945@inbox.lv, www.ww2.lv  •D2
91. Eversmuižos kultūros istorijos takas. Ilžos (Ludzos) upelis, 
Felicianovos dvaras, senas parkas, muziejus, Eversmuižos katalikų bažnyčia, 
malūnas, jodinėjimas žirgais. Ciblas pagasts, GPS[56.551537,27.884674], 
+371 65729046, +371 29230204, eriks.pavlovs@inbox.lv, 
www.ciblasnovads.lv  •C2
92. Ludzos viduramžių pilies griuvėsiai. Galingiausios Latgaloje 
Livonijos ordino pilies (1399) griuvėsiai, 3D ekskursijos, priešpilyje – 
katalikų bažnyčia, Karnickių koplyčia, Šv. Marijos skulptūra. Didysis latgalių 
turgus. Ludza, GPS[56.546238,27.726402], +371 65707203, +371 29467925, 
tic@ludza.lv, turisms.ludza.lv  •C2

93. Ludzos kraštotyros muziejus. Seniausias muziejus Latgaloje. 
Istorijos, etnografijos skyrius ir skyrius po atviru dangumi. Ekskursijos, 
mokomosios programos. Ludza, GPS[56.544724,27.728119], +371 65723931, 
ludzasmuzejs@inbox.lv, www.ludzasmuzejs.lv  •C2
94. Pildos katalikų bažnyčia (1926). Žymus medinės architektūros 
paminklas, XVIII a. altorius, 2 aukšti bokštai, vienanavis kryžiaus formos 
pastatas. Ņukšu pagasts, GPS[56.469491,27.738908], +371 65729492, 
+371 65729439, nuksi@ludza.lv, tic@ludza.lv, turisms.ludza.lv  •C2
95. Lydumniekų karo muziejus. II pasaulinio karo relikvijos, buities 
reikmenys, šalia – kalvė ir audėjų dirbtuvė, galimybė pabandyti patiems. 
 Līdumnieku pagasts, GPS[56.536774,27.982178], +371 22009819, 
+371 28625187, eriks.pavlovs@inbox.lv, www.ciblasnovads.lv  •C2
96. vecslabados stačiatikių cerkvė (1908). Didžiausia stačiatikių 
cerkvė Latvijos kaime, akmeninis kryžiaus formos pastatas, 6 kupolai. 
Gido paslaugos. Istras pagasts, GPS[56.265854,27.986984], +371 65729507, 
+371 26370730, tic@ludza.lv, turisms.ludza.lv  •C3
97. Ryčiausias Latvijos taškas "austros medis". Viena iš keturių 
skulptūrinės grupės "Latvija saulės ženkle" skulptūrų. Pasienes pagasts, 
GPS[56.173844,28.094334], +371 28656530, ilgaivanova@inbox.lv  •C3
98. Zilupės Kristaus Kryžiaus pakėlimo stačiatikių cerkvė. 
 Tichvinos Dievo motinos ikonos kopija, procesija ligi Uopuolių 
šventojo šaltinio, bažnytinės šventės. Zilupe, GPS[56.390110,28.111177], 
+371 28656530, ilgaivanova@inbox.lv  •C3
99. Draugystės kurganas. II-asis pasaulinis karas, atminimo vieta, 3 
valstybių siena, leidimai. Pasienes pagasts, GPS[56.173191,28.137633], 
+371 28656530, ilgaivanova@inbox.lv  •C3
100. Pasienės Romos katalikų bažnyčia (1761). Puošniausias baroko 
epochos architektūros ir meno paminklas Latgaloje, bažnyčios interjere 
– skulptūrinė grupė "Kristaus krikštas", lenkų kultūros festivalis. Pasienes 
pagasts, GPS[56.289334,28.162611], +371 28656530, ilgaivanova@inbox.lv 
 •C3
101. Savelinkų koplyčia (XiX a.). Istorinė interjero įranga (XVIII a.) - 3 
medžio drožiniais papuošti altoriai, klausykla, baroko ir manierizmo stiliaus 
meno darbai. Gido paslaugos. Zaļesjes pagasts, GPS[56.390168,28.136428], 
+371 28656530, ilgaivanova@inbox.lv  •C3
102. Rudovos kalnas. Aukščiausia Zilupės krašto kalva, piliakalnis, 
Velnio duobės, kadagynas. Lauderu pagasts, GPS[56.335390,27.919506], 
+371 28656530 •C3
103. Kraslavos miesto istorinis centras. Valstybinės reikšmės 
urbanistikos paminklas (XVIII a.). Senasis užstatymas. Pirmoji vaistinė. 
Miesto herbo formos fontanas. Krāslava, GPS[55.896039,27.165058], 
+371 65622201, tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com •B4
104. Kraslavos grafų Pliaterių rūmų kompleksas ir rūmų parkas. 
 Grafų Pliaterių rezidencija (XVIII a.) su baroko ir romantizmo bruožais, 
romantiškas kraštovaizdžio parkas, Kraslavos Istorijos ir meno muziejus, 
apžvalgos aikštelė, "Amatų namai", tarptautinis kulinarinio paveldo 
centras, turizmo informacijos centras. Krāslava, GPS[55.899615,27.159557], 
+371 65622201, tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com •B4
105. Kraslavos Šv. Liudviko Romos katalikų bažnyčia. Latgalos baroko 
architektūros pavyzdys (1755), garsūs meno paminklai: freskos, paveikslai, 
Šv. Donato kankinio relikvijos. Krāslava, GPS[55.897890,27.169993], 
+371 65623939, tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com •B4
106. indricos Šv. jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia (1658). 
 Viena iš seniausių Latgalos medinių bažnyčių (XVII a.), puošnūs centrinio 
altoriaus baroko stiliaus medžio drožiniai, paveikslas "Šv. Marija Magdalietė" 
(XVIII a.). Kalniešu pagasts, GPS[55.847768,27.325204], +371 26263061, 
tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com  •B4
107. Kamenecos akmuo. Senovės latgalių kulto vieta, archeologijos 
paminklas, iškaltas įrašas lenkų kalba, sakmės ir padavimai. Aglonas 
pagasts, GPS[56.163251,27.008382], +371 29918597, +371 65322100, 
turisms@aglona.lv, www.aglona.travel •D2
108. Kraštotyros parodų salė "Patria". Šešios parodų salės, sendaikčių 
ekspozicijos, nuotraukos, padargai, istoriniai buities reikmenys. 
 Dagda, GPS[56.093626,27.540818], +371 65681420, +371 22038750, 
biedriba_patria@inbox.lv, www.visitdagda.com •C3

109. Muziejus "andrupenės kaimo sodyba". XX a. pradžios pastatų 
kompleksas: gyvenamasis namas, klėtis, tvartas, jauja, pirtis, kalvė. 
Supažindinimas su latgaliečių buities istorija, Latgalos kulinarinio paveldo 
valgiai. Andrupenes pagasts, GPS[56.1895704,27.3968673], +371 26458876, 
laukuseta@inbox.lv, www.visitdagda.com  •B3
110. Kruomo kalnas. Galimybė susipažinti su IX-XI a. latgalių medinės 
pilies rekonstrukcijos procesu, specialūs eksperimentinės archeologijos 
renginiai ir pasakojimas apie senovės latgalių gyvenimą Pietų Latgalos 
piliakalniuose. Andrupenes pagasts, GPS[56.205950,27.3181653], 
+371 26352522, kromakolns@inbox.lv, www.rubon.eu, 
www.visitdagda.com  •B3

111. jaunduomės aplinkos švietimo centras ir ekspozicijos salė. 
 Dvaras Raznos nacionalinio parko teritorijoje, vandens faunos ir floros 
ekspozicija, skaitmeninės programos ir interaktyvi vaizdinė medžiaga 
"Ežezers", ekskursijos, vandenų tyrinėjimo ir paukščių stebėjimo įrangos 
nuoma. Ezernieku pagasts, GPS[56.1472446,27.6181704], +371 25960309, 
pudniksarmands@inbox.lv, www.visitdagda.com  •C3

112. aplinkos švietimo ir kultūros centras "Ķepa". Ekspozicijos 
apžiūra: miško floros ir faunos turtai, įvairios medžių rūšys, grybai, 
saugomi augalai, medžioklės trofėjai, žvėrių ir paukščių iškamšos, kūrybos 
dirbtuvės. Ķepovas pagasts, GPS[56.1002377,27.7944422], +371 65629529, 
+371 20204548, kepa@dagda.lv, www.visitdagda.com  •C3

ligita@untumi.lv, ligita.harcevska@gmail.com, www.untumi.lv  •D1
122. Bendrija "Latgalos pilotas". Skrydžiai lėktuvu grupėms ir asmenims, 
Latgalos panorama. Audriņu pagasts, GPS[56.556123,27.222618], 
+371 29405302, so_lp@inbox.lv, www.rezeknesnovads.lv  •D1
123. Laisvalaikio namai "Ezersētas". Kanojos (23), maršrutai 
upėmis ir pratakais susijungiančiais ežerais. Kastuļinas pagasts, 
GPS[56.156907,27.304057], +371 29166259, ezersetas@inbox.lv, 
www.laivaslatgale.lv  •B3
124. Kempingas "agluonos alpės". Valtis, katamaranas, ekstremali trasa, 
tinklinio ir futbolo aikštelės. Aglonas pagasts, GPS[56.105463,27.022835], 
+371 29194362, aglonasalpi@gmail.com, www.aglonasalpi.lv  •D2
125. agluona iš paukščio skrydžio. Piloto paslaugos. Galima 
apžiūrėti vaizdingas Agluonos ir Latgalos panoramas iš paukščio 
skrydžio. Aglonas pagasts, GPS[56.164717,26.998009], +371 27739895, 
visvaldis.kursitis@inbox.lv, www.aglona.travel  •D2
126. "Ludzas ezeru stāsts". Kelionė plaustu Mažuoju Ludzos ežeru. Ludza, 
GPS[56.544724,27.728119], +371 65707203, +371 29133655, tic@ludza.lv, 
ligakondrate@inbox.lv  •C2
127. Svečių namai "akmeņini". Pievų golfas, dažasvydis, sporto 
aikštelės, meškeriojimas, jodinėjimas, pasivažinėjimas vežimu arba 
rogėmis. Zvirgzdenes pagasts, GPS[56.571386,27.777555], +371 26454793, 
inara@akmeni.lv, www.akmeni.lv  •C2
128. Dažasvydis Cibloje. Iš automobilių padangų laukuose ir 
miške įrengta dažasvydžio aikštė. Inventorius. Ciblas pagasts, 
GPS[56.551103,27.881241], +371 26324735, aldons777@inbox.lv, 
www.aldons.anazana.com  •C2
129. Žirgų sodyba "Klajumi". Žirgų sodyba "Dauguvos vingių" gamtos 
parke. Jodinėjimas ir žygiai 12 žirgų. Jojimo terapija ir mankšta ant žirgo. 
Nakvynė jaukiame rastiniame namelyje. Pirtis. Juodosios keramikos 
induose patiekiami valgiai. Klajumu "Ganiņi" - nakvynė ypatingų poreikių 
turintiems žmonėms. Kaplavas pagasts, GPS[55.857395,27.041130], 
+371 29472638, ilze.stabulniece@inbox.lv, www.klajumi.lv  •B4
130. Poilsio ir sporto frontas "Starp debesīm un zemi" ("Tarp 
žemės ir dangaus"). Žaidimas „Airsoft“, dviračių nuoma, dviračių 
remontas, vietos palapinėms, juodoji (dūminė) pirtis. Ūdrīšu pagasts, 
GPS[55.9324523,27.1341059], +371 29168156, +371 29992941, 
po.domin@inbox.lv, www.visitkraslava.com  •B4
131. Svečių namai "arkādija". Valtys, svečių namai prie Dauguvos, 
kambarys su židiniu, kaimiška pirtis su šaltinio vandens baseinu, 
vaikų žaidimų aikštelė. Kaplavas pagasts, GPS[55.871031,27.164941], 
+371 27006998, tic@kraslava.lv, www.hotelarkadija.com  •B4
132. Motelis "Piedruja". Motelis Baltarusijos – Latvijos pasienyje, 
nakvynė (52 vietos), ekskursijos po Piedrują. Piedrujas pagasts, 
GPS[55.802075,27.432134], +371 28608784, viesnicapiedruja@inbox.lv, 
www.visitkraslava.com  •C4
133. "Obiteļa". Nakvynė, pokylių salė, pirtis su baseinu, kubilas. 
Profesionalioms treniruotėms pritaikytas stadionas su specialia 
danga. Andzeļu pagasts, GPS[56.142422,27.593091], +371 29152078, 
cbuvalmeks@inbox.lv, www.visitdagda.com  •C3
134. "Ūzuleņi". Jodinėjimo aikštelė, individualios pamokos 
pradedantiesiems, pasivažinėjimas vežimu, brikele, šventinių renginių 
organizavimas. Dagdas pagasts, GPS[56.086947,27.513397], +371 29111983, 
www.visitdagda.com  •C3
135. "Dēkaiņi". Valčių nuoma, dviračių nuoma, maršrutai su gidu. 
 Preiļi, GPS[56,2944402, 26,7301642], +371 26442535, dekaini@inbox.lv, 
www.dekaini.lv  •B3

Kultūrinis-istorinis paveldas

Aktyvus poilsis

113. Sporto klubas "Beibuks". Vandens maršrutai Dauguvos vingiais, 
mediniai plaustai, kanojos, renginiai ir sporto žaidimai, mobili pirtis, 
nakvynė, vietos palapinėms. Naujenes pagasts, GPS[55.926700,26.702950], 
+371 29493121, ilmars.lociks@inbox.lv, ilmars@plostilatgale.lv, 
www.plostilatgale.lv, www.visitdaugavpils.lv  •B4
114. Daugpilio Olimpinis centras. Plaukimo baseinai, sauna, garinė 
pirtis, treniruoklių salė, sporto medicinos centras, angliškasis biliardas, 
speleokamera. Daugavpils, GPS[55.879383,26.517567], +371 65475140, 
daugavpils-oc@inbox.lv, www.daugavpilsoc.lv •A4
115. valčių nuomos punktas "Mučas". Plaukiojimas valtimis Latgalos 
upėse, ežeruose, vandens turizmo maršrutai, baidarių, kanojų ir dviračių 
nuoma. Daugavpils, GPS[55.857799,26.543484], +371 28344394, 
janis.vilcans@gmail.com, www.laivunoma.com  •A4
116. Poilsio parkas "Silene". Virvių trasa „Lūšu taka”, skrydis virš ežero, 
elektromobiliai, velomobiliai, dviračiai, riedžiai SEGWAY, dažasvydis, sporto 
aikštelės, nakvynė. Skrudalienas pagasts, GPS[55.722315 26.785043], 
+371 28692048, silene@antaris.lv, www.silene.lv •B4

117. Lyvanų aktyvaus turizmo centras. Kanojos, dviračiai, palapinė, 
paplūdimio tinklinio komplektas, šiaurietiško vaikščiojimo inventorius. 
 Līvāni, GPS[56.355177,26.163007], +371 65381856, +371 29157669, 
asterija.vucena@livani.lv, www.livani.lv •A3
118. Valstiečių ūkis "Bėrių kalvos". Jodinėjimas, pasivažinėjimas 
linginiu vežimaičiu, gyvūnų apžiūra, slidinėjimas su šunimi. Kaunatas 
pagasts, GPS[56.280691,27.516552], +371 28745654, +371 26283607, 
draiving@inbox.lv, www.rezeknesnovads.lv  •C3
119. Vandens turizmo plėtros centras "Bāka". Lubano ežeras, 
paplūdimys, vietos automobiliniams nameliams, tinklinio aikštelė, suoliukai 
poilsiui. Gaigalavas pagasts, GPS[56.794944,26.944989], +371 26663358, 
+371 28441218, baka@rezeknesnovads.lv, http://baka.rezeknesnovads.lv 
 •B2
120. "Līdaciņas". Pasivažinėjimas vandens motociklu, vandens 
slidėmis, vandenlente, vietos palapinėms, šaudymas iš lanko. Kaunatas 
pagasts, GPS[56.304832,27.649438], +371 29252998, +371 29474627, 
tiptops@inbox.lv, www.rezeknesnovads.lv  •C3

121. valstiečių ūkis "Untumi". Jodinėjimas žirgais, pasivažinėjimas 
vežimu, gandrų stebėjimas, ožkų parkas. Ozolmuižas pagasts, 
GPS[56.534718,27.258787], +371 26227297, +371 26337449, 

136. vynuoginių sraigių veisykla "Ošu mājas". Vynuoginių sraigių 
auginimas natūralioje aplinkoje, pasakojimas, degustacija, galimybė įsigyti, 
poilsis gamtoje. Preiļu pagasts, GPS[56.272974,26.731041], +371 29443577, 
ainisn@inbox.lv, www.preili.lv, www.vietas.lv  •B3
137. valstiečių ūkis "Kalni". Naminio vyno gamyba iš ūkyje auginamų 
juodųjų serbentų, aviečių, braškių ir vyšnių; proceso stebėjimas, 
degustacija. Pelēču pagasts, GPS[56.141083,26.820239], +371 65484126, 
+371 29472718, tic@preili.lv, www.preili.lv  •D2
138. valstiečių ūkis "Lapegles". Bitės, bičių produktai, ūkis, apžiūra, 
nektaringi augalai. Lendžu pagasts, GPS[56.591004,27.474157], 
+371 26520908, lapegles.lendzi@inbox.lv, www.rezeknesnovads.lv  •D1
139. "Rozīte". Mažasis zoologijos sodas, privati egzotinių paukščių ir 
nykštukinių gyvūnų kolekcija, įdomūs aplinkos elementai, iškylų vieta, 
vaikų žaidimų aikštelė. Audriņu pagasts, GPS[56.541761,27.255568], 
+371 26417666, www.rezeknesnovads.lv  •D1
140. ''Meiranų kraštas''. Šunų veisykla, aliaskiniai malamutai, ekskursija, 
sniego motociklas, keturratis. Bērzgales pagasts, GPS[56.437737,26.931374] 
+371 28265866, meiranukrasts@inbox.lv, www.meiranukrasts.jimdo.com 
 •C2

141. Muzikantų sodžius. Popietė su liaudies muzikantais: dainavimas, 
košės virimas, sūrio ir arbatų degustavimas, pažintis su liaudies muzikos 
instrumentais. Salnavas pagasts, GPS[56.813584,27.554876], +371 26095757, 
annadanca@inbox.lv, www.karsava.lv  •C2

142. Kepykla "Dzīles". Namų šeimininkės Ainos kepta duona, šventiniai 
tortai. Šeimoms ir grupėms siūloma kartu kepti pyragus, pyragaičius arba 
skanias picas. Malnavas pagasts, GPS[56.773157,27.721535], +371 26538016, 
dziles@dziles.lv, www.dziles.lv  •C2
143. Lelijų ir akmenų sodai "Ezerlīči". Kašių šeimos soduose auga lelijos, 
bijūnai ir viendienės, išdėstyti įvairiausi rieduliai - kiekvienas su sava istorija. 
 Tilžas pagasts, GPS[56.904215,27.369979], +371 26363508, www.balvi.lv  
•B1
144. Kaimo namai "Upenīte". Latgalos kulinarinio paveldo virtuvė, 
kaimiška pirtis, nakvynė, ekologinis ūkis, vaikams - jodinėjimas 
poniu. Aglonas pagasts, GPS[56.116898,26.992967], +371 26312465, 
a.upenite@inbox.lv, www.aglona.travel  •D2
145. tradicinė Latgalos kaimo sodyba, balandinė. Tipiška Latgalos 
kaimo sodyba ir ūkis, daugiau kaip 30 dekoratyvinių balandžių veislių. 
Tradiciniai latgalių valgiai. Līdumnieku pagasts, GPS[56.592787,27.984487], 
+371 26431062, balozuseta@gmail.com, www.ciblasnovads.lv  •C2
146. Ūkis "Cīruļi". Ekskursijos po ūkį, pasakojimas apie bičių 
gyvenimą "Didžiųjų Mulkių" sodžiuje, produkcijos degustacija ir 
įsigijimas. Ūdrīšu pagasts, GPS[55.902164,26.991742], +371 29968900, 
piligrimpb@gmail.com, www.visitkraslava.com  •B4
147. Mažasis zoologijos sodas "akati". Ekskursija, egzotiniai gyvūnai, 
vietos palapinėms miško apsupto ežero pakrantėje, įvairių paukščių 
kiaušinių degustacija. Robežnieku pagasts, GPS[55.978015,27.593532], 
+371 26157690, robeznieki2@inbox.lv, www.visitkraslava.com  •C4
148. Valstiečių ūkis "Kurmīši". Vaistažolių laukai "Dauguvos vingių" 
gamtos parko teritorijoje, žolelių arbatos paruošimo paslaptys, 
degustacija, arbatų įsigijimas, bičių koriai, žvakės. Ūdrīšu pagasts, 
GPS[55.899028,27.097057], +371 26538824, kurmisi@kraslava.lv, 
www.visitkraslava.com  •B4
149. Elnynas "Mežsētas". Ekskursija, tauriųjų elnių apžiūra, 
šėrimas. Rugāju pagasts, GPS[57.0397431,26.8835229], 
+371 29104212, www.draugiem.lv/mezsetas97  •B1
150. Senųjų transporto priemonių kolekcija Silijaniuose. Ekskursija, 
išskirtinė galimybė pernakvoti puikiai įrengtame autobuse. Riebiņu novads, 
GPS[56.341961,26.938977], +371 27792924, bolsakovsviktors@inbox.lv  
•B3
151. Riebinių žirgynas. Jodinėjimas žirgais ir individualiai, ir 
vestuvininkams. Riebiņu novads, GPS[56.334329,26.800966], 
+371 29112796, 3vitolu@inbox.lv  •B3

Apžiūrėtini ūkiai

+371 65471321, +371 65422818, +371 65622201, info@visitdaugavpils.lv, 
naujenesmuzejs@inbox.lv, tic@kraslava.lv, www.visitdaugavpils.lv, 
www.visitkraslava.com •B4
33. Didysis Nycgalės akmuo. Didžiausias Latvijoje, padavimai, 
gerai įrengta poilsiavietė. Nīcgales pagasts, GPS[56.152436,26.462068], 
+371 65422818, info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv •A3
34. Latgalos Zoologijos sodas. Dirbtinių džiunglių ekspozicija, 
egzotiniai ir vietiniai gyvūnai, tiriamasis darbas, ekskursijos, teminės 
pamokos. Daugavpils, GPS[55.875263,26.508808], +371 65426789, 
eco@apollo.lv, latgaleszoo.biology.lv •A4
35. Gamtos parkas "Dvietės užliejamos pievos". Aplinkos gidas, 
paukščių stebėjimo bokštas, plaukiojimas valtimis, laukiniai arkliai ir karvės, 
Bebro ekspozicija, automobilių ir dviračių maršrutas. Bebrenes pagasts, 
GPS[56.066646,26.177017], +371 26109353, www.dvietespaliene.lv  •A4
36. Didysis Liepų kalnas. Aukščiausia Latgalos aukštumoje ir trečioji 
pagal aukštį kalva Latvijoje. Aukščiausias Latvijoje apžvalgos bokštas 
(34 m), Raznos nacionalinio parko teritorijoje. Kaunatas pagasts, 
GPS[56.269397,27.656094], www.rezeknesnovads.lv •C3
37. valstiečių ūkis "Zvejnieki". Lubano raistas, Teirumnieku 
pelkės takas, rūkyta žuvis, paukščių stebėjimas. Nagļu pagasts, 
GPS[56.750587,26.947552], +371 29165392, +371 28301143, 
zvejnieki-lubans@inbox.lv, www.zvejnieki.lv  •B2
38. istros gamtos parkas ir vecslabados piliakalnis. Istros ežeras 
su salomis, gamtos draustinis, paukščių stebėjimas, aplinkos gidas, 
apžvalgos bokštas ant piliakalnio, XIX a. dvaras su parku. Istras pagasts, 
GPS[56.262611,27.987328], +371 65729541, +371 26370730, istra@ludza.lv, 
tic@ludza.lv, turisms.ludza.lv  •C3
39. Gamtos parkas "Balkanų kalnai" ir "Stiglavos raguva". Gamtos 
takas, skulptūros, vaizdingas reljefas, renginiai po atviru dangumi, 
slidinėjimas. 3-4 m aukščio smiltainio atodangos Stiglavoje. Šķilbēnu 
pagasts, GPS[57.040831,27.350427], +371 29132664, +371 64521243, 
vijakulsa@inbox.lv, www.vilaka.lv  •C1
40. velnezero ežeras (Čertokas, Čortokas, Čertakas). Mitais 
ir sakmėmis apipintas ežeras, melsvai žalias vanduo, apžvalgos 
aikštelė. Šķeltovas pagasts, GPS[56.083714,27.116871], +371 99118597, 
+371 65322100, turisms@aglona.lv, www.aglona.travel •D2
41. Ciryčio ežero Upursalos gamtos takas. Apžvalgos aikštelė, bokštas, 
motorinis plaustas (iki 30 asm.), piliakalnis, stovykla, ekskursija. Aglonas 
pagasts, GPS[56.134081,26.985755], +371 29918597, +371 65322100, 
turisms@aglona.lv, www.aglona.travel  •D2
42. Priedainės apžvalgos bokštas. Antras pagal aukštį apžvalgos 
bokštas Latvijoje (32 m). Nuostabus vaizdas į Dauguvos senvagę ir medinį 
Kraslavos užstatymą. Krāslava, GPS[55.892799,27.145916], +371 65622201, 
tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com •B4
43. Numernės apžvalgos bokštas. 20 m aukščio apžvalgos bokštas 
gamtos parke "Numernes valnis", 500 m ilgio gamtos takas. Salnavas 
pagasts, GPS[56.845727,27.493784], +371 29327265, turisms@karsava.lv, 
www.karsava.lv •B2

44. agluonos bazilika (1780). Latvijos katalikybės centras, šventa 
vieta, altoriaus paveikslas (XVII a.), paveikslų kolekcija, šventas šaltinis. 
 Aglonas pagasts, GPS[56.128490,27.015291], +371 29188740, +371 65381109, 
abv@aglonasbazilika.lv, www.aglonasbazilika.lv •D2
45. Ludzos miesto istorinis centras. Seniausias Latvijos miestas 
(1177) mediniai namai, Livonijos pilies griuvėsiai, Amatininkų centras, 
muziejus, katalikų ir stačiatikių maldos namai, plaukimas plaustu. Ludza, 
GPS[56.547562,27.735672], +371 65707203, +371 29467925, tic@ludza.lv, 
turisms.ludza.lv  •C2
46. Daugpilio Marko Rotko meno centras. Daugpilio tvirtovė, 
ekspresionizmo pradininko M. Rotko kūrinių originalai, reprodukcijos, 
skaitmeninės ekspozicijos, Tylos salė, Pėterio Martinsono keramika, 
šiuolaikinis menas, programos moksleiviams. Daugavpils, 
GPS[55.883770,26.497461], +371 65430253, +371 20364226, 
rotkocentrs@daugavpils.lv, www.rotkocentrs.lv  •A4

47. Daugpilio tvirtovė (XiX a.). Unikalios statybos įtvirtinimai, 1812 m. 
Tėvynės karas, įtvirtinimai, pylimai, senos patrankos, Marko Rotko meno 
centras, ekskursijos. Daugavpils, GPS[55.882767,26.499317], +371 65422818, 
+371 65424043, info@visitdaugavpils.lv, dinaburgascietoksnis.lcb.lv, 
www.visitdaugavpils.lv •A4
48. Sinagoga ir muziejus "Žydai Daugpilyje ir Latgaloje". 
 Kulto reikmenys, buities ir religinės tradicijos, tora, knygos apie 
žydų gyvenimą, istorija, žydų šeimų gyvenimo istorijos, ekskursijos. 
 Daugavpils, GPS[55.870317,26.520733], +371 29548760, rochko@inbox.lv, 
info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv  •A4
49. Daugpilio kraštotyros ir meno muziejus. Ekspozicijos, ekskursijos, 
parodos, krašto istorija, etnografija. Daugavpils, GPS[55.869147,26.511583], 
+371 65424155, museum@apollo.lv, www.dnmm.lv •A4
50. Daugpilio šratų gamykla. Seniausia amunicijos gamykla Šiaurės 
Europoje, vienintelis Europoje veikiantis švino liejimo bokštas, šaudykla, 
ekskursijos. Daugavpils, GPS[55.875030,26.534465], +371 27766655, 
visit@dsr.lv, www.dsr.lv •A4

51. Bažnyčių kalnas. Ant šio kalno viena šalia kitos stovi keturių 
tradicinių konfesijų – stačiatikių, liuteronų, katalikų ir sentikių 
bažnyčios. Daugavpils, GPS[55.870732,26.538767], +371 65422818, 
info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv •A4
52. Naujenės kraštotyros muziejus. Ekspozicijos, teminės programos, 
ekskursijos, skulptorės Valentinos Zeilės meno galerija, Slutiškių sentikių 
namas, Būsimojo Gineso rekordininko – Didžiojo Augšdaugavos skiautinio 
durstymas. Naujenes pagasts, GPS[55.931606,26.716347], +371 65471321, 
muzejs@apollo.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv, www.naujene.lv •B4
53. Lyksnos Romos katalikų bažnyčia (1913). Neogotika, ažūriniai 
bokštai ir architektoninės fasadų detalės, ąžuoliniai altoriai, Lurdo Dievo 
Motinos koplyčia, vargonai. Līksnas pagasts, GPS[56.001837,26.392765], 
+371 26493629, info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv •A4
54. Skrindų šeimos muziejus. Istorijos ekspozicijos, Skrindų 
paveldas, Kryžių kelias, grūdų maltuvėlė, teminės programos. Vaboles 
pagasts, GPS[56.027221,26.462627], +371 26420547, +371 65471009, 
skrindu_muzejs@inbox.lv •A4

55. Rainio namas Berkenelėje. Teminės ekskursijos, medinių žirgelių, 
žaislų, vilnos apdirbimo, vilnonių žaislų, muilo gamybos kūrybinės 
dirbtuvės. Kalkūnes pagasts, GPS[55.815896,26.457047], +371 65474368, 
+371 29272200, berkenele@inbox.lv, www.visitdaugavpils.lv •A4

56. Červonkos dvaro pilis (1870) ir parkas. Neogotika, autentiški 
XIX a. langų vitražai, ištaiginga dekoratyvi pastato apdaila, laisvo 
planavimo parkas, tolimų kraštų medžių rūšys. Vecsalienas pagasts, 
GPS[55.823659,26.773682], +371 65475870, parvalde@vecsaliena.lv, 
www.vecsaliena.lv, www.visitdaugavpils.lv •B4
57. Rainio memorialinis muziejus "jasmuiža". Dvaro parkas, keramikos 
kolekcija, senovinė puodžių krosnis, Rainio gyvenimas. Aizkalnes pagasts, 
GPS[56.200811,26.782182], +371 29487589, jasmuiza@memorialiemuzeji.lv, 
www.preili.lv  •B3
58. Preilių parkas su Borchų dvaro kompleksu. Architektūra, rūmai, 
arklidės, vartų sargo namelis, koplyčia, legendos ir padavimai, tvenkinių 
ir kanalų sistema. Preiļi, GPS[56.288268,26.729643], +371 65322041, 
+371 29116431, tic@preili.lv, www.preili.lv •B3
59. Miniatiūrinė karalystė ir lėlių galerija. Miniatiūrinė 
pilis, persirengimas senoviniais drabužiais ir fotosesija, daugiau 
kaip 400 menininkės Jelenos Michailovos sukurtų lėlių. Preiļi, 
GPS[56.291713,26.724005], +371 65321737, +371 26423837, 
lenalisa@inbox.lv, www.lellukaralvalsts.lv, www.lenadoll.com  •B3
60. "Pie Pliča". Mažiausia Latvijos bažnyčia, privatus kraštotyros muziejus, 
seniausias medinis pastatas Preiliuose. Preiļi, GPS[56.291466,26.726688], 
+371 65307075, +371 29121689, lauraplus@inbox.lv  •B3

tURiZMO ŽEMėLaPiS

 Registruotis iš anksto

•D1 Turizmo objekto kvadrantas

Gamtinis turizmas

32. Gamtos parkas "Dauguvos vingiai". Upės vingiai, vaizdingi 
gamtovaizdžiai, Dinaburgo pilies griuvėsiai (XIII a.), pilies maketas, 
Slutiškių sentikių sodžius, ekskursijos. Naujenes, Tabores, Vecsalienas, 
Skrudalienas, Salienas, Ūdrīšu, Kaplavas pagasts, GPS[55.931606,26.716347], 
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agluonos krašto verslo rėmimo centras. Daugavpils iela 1, Aglona, GPS[56.13610,27.00078], 
+371 65322100, +371 29118597, turisms@aglona.lv, www.aglona.travel •D2

Balvių turizmo informacijos centras. Brīvības iela 46, Balvi, GPS[57.130859,27.257162], 
+371 64522597, +371 29272948, turisms@balvi.lv, www.turisms.balvi.lv •B1

Ciblos turizmo informacijos centras. "Zvārguļi", Līdumnieku pagasts, Līdumnieki, 
GPS[56.592223,27.993082], +371 28317569, eriks.pavlovs@inbox.lv, www.ciblasnovads.lv •C2

Dagdos turizmo informacijos centras. Skolas iela 6, Dagda, GPS[56.0949584,27.541343], 
+371 65681420, +371 26244209, dagdas.fenikss@inbox.lv, tic@dagda.lv, www.visitdagda.com 
•C3

Daugpilio turizmo informacijos centras. Rīgas iela 22a, Daugavpils, 
GPS[55.870945,26.514692], +371 65422818, info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv •A4

Kraslavos krašto turizmo informacijos centras. Pils iela 2, Krāslava, GPS[55.900629,27.161080], 
+371 65622201, +371 26487763, tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com •B4

Lyvanų krašto turizmo informacijos centras. Domes ielā 1b, Līvāni, 
GPS[56.358063,26.163704], +371 653 81856, +371 29157669, аsterija.vucena@livani.lv, 
www.livani.lv •A3

Ludzos ja Cibloje krašto turizmo informacijos centras. Baznīcas iela 42, Ludza, 
GPS[56.547569,27.725286], +371 65707203, +371 29467925, tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv, 
turisms.ludza.lv •C2

Naujenės turizmo informacijos biuras. Skolas iela 1b, Naujene, Daugavpils novads, 
GPS[55.936613,26.648828], +371 65471321, naujenesmuzejs@inbox.lv, muzejs@apollo.lv, 
www.naujene.lv •B4

Preilių krašto turizmo informacijos centras. Kārsavas iela 4, Preiļi, GPS[56.295280,26.727325], 
+371 65322041, +371 29116431, tic@preili.lv, www.preili.lv •B3

Rėzeknės miesto, Rėzeknės ir vilianų kraštų turizmo informacijos centras. 
 Atbrīvošanas aleja 98, Rēzekne, GPS[56.505791,27.330744], +371 64622222, +371 26337449, 
tic@rezekne.lv, www.rezekne.lv, www.rezeknesnovads.lv •D1

viliakos kraštų turizmo informacijos centras. Klostera iela 1, Viļaka, 
GPS[57.183646,27.668650], +371 28686600, turisms@vilaka.lv, www.vilaka.lv •C1

Zilupės turizmo informacijos centras. Raiņa iela 13, Zilupe, GPS[56.388951,28.125234], 
+371 28656530, +371 65707311, ilgaivanova@inbox.lv, www.zilupe.lv •C3

 Turizmo informacijos centrai

Rėzeknę yra gavusi EDEN (Patraukliausios Europos turizmo 
vietovės) apdovanojimą

Turizmo objektai nr.:
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71

Informacija: http://ec.europa.eu/eden

EDEN

Turizmo maršrutai

 Žavioji Latgala
Līvāni – Jersika – Nīcgale – Višķi – Aglona – Bērzgale – Preiļi – Rēzekne – Malnava – 
Kārsava – Baltinava – Viļaka – Balvi – Lazdukalns – Īdeņa – Spundžāni – Rāzna

Maršrutas atskleidžia Latgalos krašto žavesį, siūlo pasigrožėti įvairiaspalviais Lyvanų stiklo 
gaminiais ir ilgiausios juostos Latvijoje raštais, pamatyti didžiausią Latvijos riedulį – didįjį 
Nycgalės akmenį, apsilankyti katalikybės centre – Agluonoje. Galima užsukti į Latgalos širdį – 
Rėzeknę, susitikti su keramikais – Latgalos molio valdovais, atrasti naujus gamtos ir kultūros 
istorijos lobius, patirti Šiaurės Latgalos miestelių Balvų ir Viliakos kerus, rasti atgaivą prie 
Latgalos jūros – Raznos. 

Geriausi lankytini objektai:
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 jaudinanti Latgala
Kaunata – Rundēni – Pilda – Ņukši – Ludza – Cibla – Nirza – Pasiene – Vecslabada – 
Andrupene – Dagda – Krāslava – Kaplava – Rakuti – Slutišķi – Vasargelišķi – Vecpils – 
Naujene

Jaudinantis ir kupinas staigmenų maršrutas siūlo atrasti žymius gamtos ir kultūros istorijos 
paminklus, pasidairyti po plačiuosius Latgalos tolius iš aukščiausio Latvijoje apžvalgos bokšto 
Didžiajame Liepų kalne, pasivaikščioti seniausio Latvijos miesto – Ludzos gatvelėmis, išvysti 
Latgalos sakralinio baroko perlą – Pasienės katalikų bažnyčią, pasinerti į ramią Europos Sąjungos 
pasienio kasdienybės tėkmę, ragauti Latgalos kulinarinio paveldo valgius, paviešėti agurkų 
augintojų sostinėje Kraslavoje, patirti Dauguvos vingių kerus. 

Geriausi lankytini objektai:
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 Kur Latgala sveikina Sėliją
Daugavpils – Vecsaliena – Egļukalns – Svente – Pilskalne – Ilūkste – Bebrene – Subate

Šis maršrutas veda abiem Dauguvos krantais, palei kuriuos iki pat Lietuvos pasienio driekiasi 
Latvijos Aukštaitija – sėlių kraštas. Galima apsilankyti Rytų Latvijos sostinėje – Daugpilyje, 
apžiūrėti sėlių dvarų pilis, bažnyčias, muziejus, pasigrožėti margu gamtovaizdžių kaleidoskopu – 
raibuliuojančiais ežerais, kalvomis, vingiuotais keliukais, pažinti Dvietės užliejamų pievų gamtos 
parko turtus.

Geriausi lankytini objektai:
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Su Europos Sąjungos parama sukurtos turistinės vietovės 
Latgaloje ir šalia esančiame Lietuvos aukštaitijos regione.

Informacija: www.visitlatgale.com 

Baltijos ežerų kraštas

Su Europos Sąjungos parama sukurtos turistinės vietovės 
ir turizmo maršrutai Latgaloje ir šalia esančioje Baltarusijos 
vitebsko srityje.

Informacija: www.belladvina.com 

Bella Dvina

turizmo vietovė, kurią sudaro 10 Latvijos rytinio pasienio 
sričių.

Informacija: www.pierobeza.lv

Pasienis (Pierobeža)

Pagrindinis kelias Asfalto danga Nacionalinis parkas, 
rezervatas

Kelias su atskirtomis
kelio juostomis Žvyrkelis Nacionalinių parkų ir 

rezervatų ribos

1. skiriasi kelias Vieškelis Valstybės siena

Kiti keliai Mastelis 1 : 700 000

Turizmo informacijos centras 113 Aktyvus poilsis Žavioji Latgala Tarptautinis sienos 
perėjimo punktas

1 Amatininkyste 136 Apžiūrėtini ūkiai Jaudinanti Latgala Geležinkelis

32 Gamtinis turizmas 1 Nakvynė Kur Latgala sveikina Sėliją

44 Kultūrinis-istorinis paveldas

Ženklai

Naudinga informacija keliautojams

Mobilioji programa iPhone ir Android telefonams 
(nemokama) 
Tavo oficialus kelionių po Latviją vadovas. Latvia.travel 
mobiliojoje programoje yra: lankytinos vietos, nakvynės, 
renginiai, restoranai ir kavinės, turizmo informacijos centrai, 
Latvijos žemėlapis.

Skubios pagalbos tarnybų telefonai (nemokamai)
112 – gaisrinė,
110 – policija,
113 – greitoji medicinos pagalba, 
114 – dujų avarinė,
1888 – auto pagalba

Atstumai tarp miestų (km)

Nakvynė

1. "Park Hotel Latgola" ***.  Viešbutis. Daugavpils, GPS[55.871849,26.517910], 
+371 65404900, reception@hotellatgola.lv, www.hotellatgola.lv •A4

2. "Hotel Dinaburg" ***.  Viešbutis. Daugavpils, GPS[55.876087,26.545076], 
+371 65453010, info@hoteldinaburg.lv, www.hoteldinaburg.lv •A4

3. "Rūķīši". Laisvalaikio sodyba. Rugāju pagasts, GPS[56.991044, 27.130294], +371 65420611, 
+371 29197821, margitastale@inbox.lv, www.draugiem.lv/rukisi •B1

4. "Sventes muiža" ****. Viešbutis. Sventes pagasts, GPS[55.9028697,26.3744231], 
+371 65427822, info@sventehotel.lv, www.sventehotel.lv •A4

5. "Silene" ***.  Poilsio kompleksas. Skrudalienas pagasts, GPS[55.722315,26.785043], 
+371 28692048, silene@antaris.lv, www.silene.lv •B4

6. "Ozianna". Kempingas. Naujenes pagasts, GPS[55.912849,26.794109], +371 29182474, 
www.piedaugavas.lv •B4

7. "Pie torņa". Svečių sodyba. Ilūkste, GPS[55.974152,26.284576], +371 22427969, 
+371 65462920, birutacamane@inbox.lv, www.pietorna.viss.lv •A4

8. "Saliņas". Kaimo sodyba. Eglaines pagasts, GPS[55.968065,26.070603], +371 29249017, 
+371 29198026, www.salinas.ciemos.lv •A4

9. "Krasti". Poilsio kompleksas. Rožupes pagasts, GPS[56.371702,26.241692], +371 28315677, 
krastibella@inbox.lv •A3

10. "Saulpurenes". Svečių sodyba. Turku pagasts, GPS[56.368425,26.184468], +371 29504247, 
marikakirillova@inbox.lv •A3

11. "Gamma". Viešbutis. Līvāni, GPS[56.3537206,26.1789497], +371 65381888, 
gamma-l@inbox.lv, www.hotelgamma.lv •A3

12. "Aglonas Cakuli". Svečių sodyba. Aglonas pagasts, GPS[56.133200,26.998800], 
+371 29333422, +371 26348851, aglonasalpi@gmail.com, www.aglonasalpi.lv •D2

13. "Mežinieku mājas". Svečių sodyba. Aglonas pagasts, GPS[56.094257,26.933670], 
+371 29234425, +371 25820461, meziniekumajas@inbox.lv, www.meziniekumajas.viss.lv 
•D2

14. "Zemeņu krastiņi". Kaimo sodyba. Kastuļinas pagasts, GPS[56.154671,27.169497], 
+371 29185234, anitaaglona@inbox.lv, www.zemenukrastini.viss.lv •D2

15. "Ceļmalas". Svečių sodyba. Aglonas pagasts, GPS[56.12140000,27.0202], +371 28836658, 
regina.topko@inbox.lv, www.aglona.travel •D2

16. "Malvīne". Svečių sodyba. Aglonas pagasts, GPS[56.121250,26.995125], +371 26487180, 
+371 26324038, malvines@inbox.lv, www.malvines.viss.lv •D2

17. "Dīva dorzi". Laisvalaikio sodyba. Kombuļu pagasts, GPS[56.0047228,27.2568199], 
+371 29112684, divadorzi@inbox.lv, www.visitkraslava.com •B4

18. "Lejasmalas". Poilsio kompleksas. Aulejas pagasts, GPS[56.0244355,27.2172389], 
+371 29139680, lejasmalas@inbox.lv, www.lejasmalas.viss.lv •B4

19. "vaclavi". Poilsio kompleksas. Kaplavas pagasts, GPS[55.858358,27.045593], +371 29118861, 
vaclavi@inbox.lv, www.vaclavi.lv •B4

20. "Priedaine". Svečių sodyba. Krāslava, GPS[55.802826,27.452087], +371 26430798, 
priedainesvn@inbox.lv, www.visitkraslava.lv •B4

21. "Runčuki". Laisvalaikio sodyba. Andrupenes pagasts, GPS[56.1582547,27.4436245], 
+371 28375881, +371 29364881, runcuksira@inbox.lv, www.visitdagda.com •C3

22. "Pinti". Laisvalaikio sodyba. Andrupenes pagasts, GPS[56.171540,27.431776], 
+371 26410859, pinti@inbox.lv, www.visitdagda.com •B3

23. "vējrozes". Laisvalaikio sodyba. Dagdas pagasts, GPS[56.127176,27.575634], +371 29758771, 
www.visitdagda.com •C3

24. "Svīres". Svečių sodyba. Balvu pagasts, GPS[57.103532,27.301806], +371 29453349, 
www.svires1.lv •B1

25. "Ezerzemes". Kaimo sodyba. Nirzas pagasts, GPS[56.377355,27.892639], +371 29488376, 
ezerzemes@inbox.lv, www.ezerzemes.lv •C3

26. "Vīksnas". Svečių sodyba. Isnaudas pagasts, GPS[56.521583,27.740643], +371 29466588, 
viksnas2@inbox.lv •C2

27. "Meldri". Svečių sodyba. Nirzas pagasts, GPS[56.400981,27.926741], +371 29485444, 
www.meldri.viss.lv •C3

Latgala – Europos regioninio kulinarijos paveldo tinklo dalyvė 
– siūlo turistams ragauti tiek tradicinius, tiek šiuolaikinius 
latgalių kulinarinio paveldo valgius. Galima keliauti ir ypatingo 
kulinarinio paveldo maršrutu.

Turizmo objektai nr.:
13  18  25  34  36  37  37  
88  109  132  144  148

Informacija: www.culinary-heritage.com

Latgalos kulinarinis paveldas

Turizmo objektai nr.: 32  42  52  146  148

Informacija: 
www.visitdaugavpils.lv, www.visitkraslava.com

Gamtos parkas "Daugavas loki"

28. "Cirmas ezerkrasts". Poilsio kompleksas. Zvirgzdenes pagasts, GPS[56.566419,27.620094], 
+371 28332523, info@cirmasezerkrasts.lv, www.cirmasezerkrasts.lv •C2

29. "Zirga smaids". Poilsio kompleksas. Nirzas pagasts, GPS[56.376060,27.885380], 
+371 29474802, +371 29492552, info@zirgasmaids.com, www.zirgasmaids.lv •C3

30. "Dzerkaļi". Poilsio kompleksas. Cirmas pagasts, GPS[56.547322,27.588807], +371 26182240, 
dzerkali@inbox.lv, www.dzerkali.lv •C2

31. "Senpilsāta". Apartamentai. Ludza, GPS[56.5487923,27.7263022], +371 29467925, 
ligakondrate@inbox.lv •C3

32. "Ludza". Viešbutis. Ludza, GPS[56.544466,27.726023], +371 29104055, +371 65726112, 
hotelludza@inbox.lv, www.hotelludza.lv •C2

33. "Lucia". Viešbutis. Ludza, GPS[56.546752,27.724734], +371 26253535, hotellucia@inbox.lv, 
www.lucia.lv •C2

34. "Zaļā sala". Svečių sodyba. Griškānu pagasts, GPS[56.521727,27.402585], +371 29373015, 
+371 29125600, zalasala@inbox.lv, www.hotelzalasala.lv •D1

35. "vizbules". Svečių sodyba. Bērzkalnes pagasts, GPS[57.131105,27.379030], +371 26472561, 
+371 29188111, sarmite.66@inbox.lv •B1

36. "azarkrosti". Laisvalaikio sodyba. Vērēmu pagasts, GPS[56.563300,27.404839], 
+371 29459448, +371 64627419, azarkrosti@inbox.lv, www.azarkrosti.viss.lv •D1

37. "Ezerkrasti". Poilsio kompleksas. Čornajas pagasts, GPS[56.361587,27.438128], 
+371 26450437, +371 26411207, razna08@inbox.lv, www.raznasezerkrasti.lv •B3

38. "Ezera sonāte". Laisvalaikio sodyba. Bērzgale, GPS[56.628855,27.518287], +371 64644648, 
+371 29472876, www.hotelezerasonate.lv •C2

39. "Vītoli". Laisvalaikio sodyba. Kaunatas pagasts, GPS[56.293229,27.505158], +371 29247552, 
ilze@hotelvitoli.lv, www.hotelvitoli.lv •C3

40. "Lāču leja". Viešbutis. Viļānu pagasts, GPS[56.567613,26.928085], +371 26318871, 
kaspars@vegalats.lv, www.rezeknesnovads.lv •B2

41. "Rūmes". Laisvalaikio sodyba. Rēzekne, GPS[56.507660,27.368547], +371 26649360, 
+371 27057596, info@hotelrumes.lv, www.hotelrumes.lv •D1

42. "Rēzekne" Kolonna Hotel. Viešbutis. Rēzekne, GPS[56.500575,27.327231], +371 64607820, 
reservationrezekne@kolonna.com, www.hotelkolonna.com •D1

43. "Latgale". Viešbutis. Rēzekne, GPS[56.505617,27.330989], +371 64622180, 
info@hotellatgale.lv, www.hotellatgale.lv •D1

44. "Eglaine". Svečių sodyba. Malnavas pagasts, GPS[56.831688,27.778664], +371 26333749, 
zseglaine@inbox.lv •C2

45. "Mūsmājas". Viešbutis. Malnavas pagasts, GPS[56.776069,27.714473], +371 26319659, 
+371 65733298, www.karsava.lv •C2

46. "Rītupes stārķi". Svečių sodyba. Salnavas pagasts, GPS[56.836744,27.693661], 
+371 26378000, www.robeza.lv •C2

47. "Dīķmalas". Svečių sodyba. Baltinavas pagasts, GPS[56.942276,27.637233], +371 29471150, 
+371 29421087, dikmalas@gmail.com •C1

48. "Krustceles". Svečių sodyba. Baltinavas pagasts, GPS[56.990912,27.649516], +371 26444920, 
aree@inbox.lv •C1

49. "Paradīzes". Laisvalaikio sodyba. Bērzkalnes pagasts, GPS[57.0804248,27.3830531], 
+371 29423688, +371 22009975 •B1

50. "Pie Pliča". Svečių sodyba. Preiļi, GPS[56.291466,26.726688], +371 29121689, 
+371 65307075, lauraplus@inbox.lv, www.pieplica.viss.lv •B3

51. "Magones". Svečių sodyba. Preiļi, GPS[56,293372, 26,729263], +371 29116431, 
+371 25515231, hotelmagones@inbox.lv, www.hotelmagones.lv •B3

52. "valērija". Svečių sodyba. Preiļu novads, GPS[56.3047292,26.6429114], +371 28375959 •B3

53. "aizupmājas". Kaimo sodyba. Ņukšu pagasts, GPS[56.4727178,27.7508736], +371 26525785, 
ingrida.aizupe23@inbox.lv •C2

54. "Golden Fox". Motelis. Cirmas pagasts, GPS[56.520038,27.508498], +371 29542263, 
goldenfox@inbox.lv •D1

55. "Ēdene". Svečių sodyba. Rušonas pagasts, GPS[56.226995,26.924660], +371 26465998, 
edenels@inbox.lv, www.atputasbazes.lv/edene •B3

56. "alexander". Svečių sodyba. Rušonas pagasts, GPS[56.220927,26.995511], +371 20197180, 
+371 26327406, alexander.ghouse@gmail.com, www.alexanderhouse.lv •B3

57. "Silmalas". Poilsio kompleksas. Rušonas pagasts, GPS[56.201668,26.998059], 
+371 29101378, +371 65365200, www.silmalas.viss.lv •B3

58. "Rušonas muiža". Svečių sodyba. Rušonas pagasts, GPS[56.187413,26.976585], 
+371 27533033, +371 22594220, www.rusonasmuiza.lv •B3

59. "Trīs vītolu staļļi". Svečių sodyba. Riebiņu pagasts, GPS[56.334329,26.800966], 
+371 29112796, +371 26339388, +371 65356807 •B3

60. "Bašķi". Vandens slidinėjimo bazė. Rušonas pagasts, GPS[56.194771,26.883933], 
+371 26489663, www.baski.lv, diana.vucane@preili.lv •B3

61. "Cielavas ligzda". Laisvalaikio sodyba. Sīļukalna pagasts, GPS[56.520362,26.763749], 
+371 29167087, +371 26672464, iveta.b70@inbox.lv, uldisk68@inbox.lv •B2

 - kokybės ženklo "Q-Latvia" turėtojas


