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TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS 
Pils iela 2, Krāslava, LV-5601  

Tālr.: +371 656 22201, mob. tālr. +371 29376090, tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com  

 

Sezonas atklāšanas brauciens pa Krāslavas novada jaunajiem tūrisma objektiem 

29. maijs 
Brauciens tiek rīkots ar mērķi iepazīt Krāslavas novada jaunos tūrisma objektus. Šī gada maršrutā iekļauts 

pārsteigums brauciena dalībniekiem -  četrzvaigžņu kūrorta “Silene Resort & SPA” (Daugavpils nov.) 

apmeklējums (objekts pēc remontdarbiem piedzīvojis ievērojamas pārmaiņas). 

! Brauciena kopējās izmaksas – 12 EUR no personas (tajās ietilpst atpūtas bāzes “Silene” apmeklējums un 

pusdienas Latgales kulinārā mantojuma centrā).  

! Interesenti braucienā piedalās ar savu transportu! Maršruta kopējais garums ir ~ 130 km 

Aicinām ikvienu interesentu pieteikties braucienam līdz 2018. gada 25. maijam, zvanot pa tālr. +371 

22021290 vai sūtot vēstuli uz e-pastu tic@kraslava.lv ar norādi “Pieteikums braucienam”. 

Laiks, adrese  Objekts 

8:15 
Pils iela 2 

Pulcēšanās pie Krāslavas tūrisma informācijas centra 

8:30 – 9:00 
Raiņa iela 25, 

Krāslava.  

Tālr. 62904553 

Ekskursija Krāslavas peldbaseinā. Peldbaseins ir atklāts 2017. gada jūlijā. Apmeklētājiem tiek 

piedāvāts lielais peldbaseins (četri 25 m gari peldceliņi), mazais baseins, burbuļvanna, SPA zona: 

sauna, tvaika pirts, ledus istaba. Peldbaseina telpās ierīkota arī skvoša zāle. 

10:00 – 11:15 
Pārsteigums 

brauciena 

dalībniekiem! 
Skrudalienas 

pag., Daugavpils 

novads.  

Tālr. 22013509 

 

Ekskursija četrzvaigžņu kūrortā “Silene Resort & SPA” - tas atrodas 20 km no Daugavpils, 

gleznaina Sila ezera krastā, piedāvā saviem viesiem: komfortablas villas, viesnīcas numuri, SPA 

procedūras, bāri, restorāni, konferenču zāle, pludmale. Aktīvās atpūtas cienītājiem: virvju trase, 

lidojums virs ezera, peintbols, spēle Lāča Medības, ūdens motocikls, laivas, katamarāni. Bērniem: 

viens no lielākajiem batutiem Latvijā, dzimšanas dienas svinības uz kuģīša Santa Marina, 

izklaides programmas, animatori. 

 

12:00 – 12:45 
Pils iela2, 

Krāslava. 

Tālr. 26395176 

  

Pusdienas kulinārā mantojuma centrā. Latgales kulinārā mantojuma centrā  pēc iepriekšēja 

pasūtījuma pasniedz ēdienus, kas pagatavoti no vietējiem produktiem. 
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12:45 – 13:30 
Pils iela2, 

Krāslava. 

Tālr. 29376090 

 

Ekskluzīvas porcelāna leļļu izstādes apmeklējums. Ekskluzīvajā kolekcijā ir lelles no daudziem 

visā pasaulē slaveniem māksliniekiem. Kopumā kolekcijā ir gandrīz 1000 lelles, 4 leļļu mājiņas, 

vairāk kā 20 ļoti seni leļļu ratiņi, kas ir roku darbs. Galerijas apmeklētājiem ir lieliska iespēja 

iejusties grāfu Plāteru lomā, pārģērbties stilizētos kostīmos un nofotografēties. 

13:45 – 14:15 
Ūdrīšu pag. 

Tālr. 26172091 

Atpūtas un sporta fronte “Starp debesīm un zemi” 

Saimnieki piedāvā aktīvās atpūtas pakalpojumus – militāri sportisko spēli “Airsoft”, futgolfu, velo 

nomu. Sezonas jaunums – šķēršļu trase. Trases kopējais garums ir 200 m. Augstums – 2,5 m.  

            
15:00 – 15:20 

Soleimi, 

Kombuļu pag.  

Tālr.28671289 

  

Brīvdienu mājas “Aimasas” apmeklējums. Viesiem ir pieejams dārzs ar grilu un sauļošanās 

terase. Virtuvē ir mikroviļņu krāsns un ledusskapis. Šajā pašapkalpošanās naktsmītnē viesiem tiek 

nodrošināti dvieļi un gultas veļa. Brīvdienu mājas Aimasas ērtību klāstā ietilpst arī sauna. 

Apkārtne ir iecienīta slēpošanas un velobraukšanas vieta, un naktsmītnes viesi var bez maksas 

izmantot velosipēdus. Apkaimē iecienītas nodarbes ir arī makšķerēšana un braukšana ar kanoe 

laivām. 

15:40 – 16:10 
Plotie, Aulejas 

pag. 

Tālr. 29465429 

 

Brīvdienu mājas “Pie Sīvera” apmeklējums. Piemērota atpūtas vieta ģimenēm ar bērniem 

Sīvera ezera krastā. No brīvdienu mājas līdz ezeram var aiziet pa sajūtu taku.  

16:30 – 17:15 
Šķipi, Aulejas 

pag. 

Tālr. 29139680 

 

Viesošanās atpūtas bāzē “Lejasmalas”. Atpūtas komplekss piedāvā atpūtu divās lielās viesu 

mājās, vienā no tām ir veikti vērienīgi renovācijas darbi. Tāpat tiek piedāvāta pirts pašā ezera 

krastā un atpūta namiņos uz salas.  

Viesi tiek cienāti ar Latgales kulinārā mantojuma ēdieniem.  

 

17:15 – 18:00 Ceļš mājup! 

 


