
Krāslavas novada 

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 pierobežas tūrisma objektiem 
Krāslava - Kalnieši – Piedruja – Indra – Krāslava 

24. maijs  

Brauciens tiek rīkots ar mērķi iepazīt Krāslavas novada tūrisma objektus. Šī gada brauciena maršrutā iekļauti tūrisma 

objekti, kas atrodas novada pierobežas teritorijā. Tie ir gan jauni tūrisma objekti, gan tādi, kas jau iekarojuši tūristu 

sirdis.  

! Brauciena kopējās izmaksas – 10 EUR no personas (tajās ietilpst ēdināšana).  

! Interesenti braucienā piedalās ar savu transportu! Maršruta kopējais garums ir ~ 90 km 

Aicinām ikvienu interesentu pieteikties braucienam līdz 2019. gada 20. maijam, zvanot pa tālr. +371 22021290 vai 

sūtot vēstuli uz e-pastu inga.pudnika@kraslava.lv ar norādi “Pieteikums braucienam”. 

! Obligāti līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. 

 

Laiks  Apskates objekts 

8:00 – 8:15  Pulcēšanās pie Krāslavas novada TIC 

Pils iela 2, Krāslava (Krāslavas grāfu Plāteru pils komplekss)  

8:30 – 9:15 

Atgonišķi, 

Kalniešu pag. 
+371 26202829 

 

Brīvdienu māja “Bērzkalns”  

Atpūta pie dabas skaistā, klusā vietā. Mājas pirmajā stāvā ir istaba ar 3 guļvietām, virtuvi, dušu un tualeti. 

Virtuve ir aprīkota ar ledusskapi, gāzes plīti, mikroviļņu krāsni. Otrajā stāvā ir atpūtas istaba ar 4 guļvietām un 

balkonu. Ārā ir liels dīķis ar laipu. Blakus dīķim atrodas lapene ar galdu (~ 15 cilvēkiem) un šūpoles. 

           
9:35 – 10:00 

Silovi, 

Kalniešu pag. 
+371 25633636 

 

Motelis “Piekalne” 

Naktsmītnes radošiem cilvēkiem. Plaša Jevģenija Pohoduna gleznu galerija, ieroču kolekcija, bibliotēka. 

Ekskursijas saimniecībā.  

            
10:15 – 11:15 

"Zemkalni", 

Silovi, 

Kalniešu pag. 
+371 28460231 

+371 20208886 

 

Brīvdienu māja “Ella Ko”  

Atrodas klusā, nomaļā vietā, meža ielokā. Dīķis, var makšķerēt, laivot, bērnu rotaļu laukums. Gleznaini auto 

maršruti pa mežu (ziemā un vasarā). Terase, skatu tornis. 3 kempinga mājiņas; AIRSOFT spēle (aprīkojums 10 

cilvēkiem). 

       
11:30 – 12:00 

Kalnieši, 

Kalniešu pag. 
+371 28856195 

  

Kalniešu pagasta muzejs  

Muzejā ir iespējams apmeklēt dažādas ekspozīcijas, kas veltītas Kalniešu pagasta 

vēsturei un izglītībai. Muzeja istabā ir izstādītas ne tikai senatnes liecības, bet arī 

mūsdienu materiāli.  
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12:15 Ierašanās Piedrujā 

12:15 – 13:15 
Piedruja, 

Piedrujas pag. 
+371 26357228 

Pusdienas viesnīcā “Piedruja” 

Piedrujā jau vairākus gadus darbojas motelis “Piedruja”, kas piedāvā naktsmītnes 52 cilvēkiem, konferenču 

telpas 25 cilvēkiem, ekskursijas pa Piedruju un tās apkārtni. Viesnīcas saimnieki piedāvā pusdienas ar Latgales 

kulinārā mantojuma ēdieniem.  

    
13:15 – 14:00 Ekskursija pa Piedrujas pagastu   

Ekskursijas laikā redzēsiet: Piedrujas katoļu un pareizticīgo baznīcas, Piedrujas pagasta muzeju, Daugavas 

akmeni, ozolu aleju, monitoringa staciju.  

    
14:15 Ierašanās Indrā 

14:15 – 15:30 Ekskursija pa Indru  

Ekskursijas laikā apmeklēsim Tēvijas parku, gaisa tiltu, Indras parku, veco aptieku u.c. objektus. 

Iecienītākie apskates objekti Indrā ir: 

Laimes muzejs 

Sporta iela 2, Indra, +371 26306006 

Kā dāvana Latvijai tās simtgadē, Indrā tika atvērts Laimes muzejs. Tā interaktīvā ekspozīcija aicinās ikvienu 

darboties, sajust un domāt, skatīties nākotnē, nevis pagātnē. Muzeja uzdevums nav sniegt atbildi uz jautājumu 

“Kas ir laime?”, bet rosināt cilvēkos pozitīvas emocijas, ļauties iespaidiem, radīt, iedvesmot un meklēt katram 

savu atbildi uz šo jautājumu. Parādīt laimes sajūtas dažādību. 

Aušanas darbnīca  

Indra, Krāslavas novads, +371 26430121 

Audējas, strādājot pēc senas tradicionālas latgaliešu “skalu deķu” tehnikas, saglabā to nākamajām paaudzēm. 

Šeit it kā no jauna atdzimst mūsu senču aušanas arods. Darbnīcā var ne vien apskatīties jau gatavus darbus, bet 

arī pašam darboties pie īstām stellēm. Darbnīcas audēju, kā arī mūsu vecmāmiņu, izstrādājumus var apskatīt 

izstāžu zālē “Indras pūralāde”. Regulāri tiek rīkotas tematiskās izstādes. 

15:30 – 16:15 Indras ievārījumu degustācija 

Indra ir slavena ar saviem īpašajiem Indras ievārījumiem, kas gatavoti pēc 

vietējām receptēm un no vietējiem produktiem. Iepriekš pasūtot, var vērot 

ievārījuma vārīšanas procesu, noslēgumā – ievārījuma degustācija ar pankūkām.  

16:15 - … Mājupceļš 

 


