Saldumu baudīšana – viduslaiku sajūtas - brauciens vikingu laivā.
Skrīveri – saldumu zeme
Kad latvieši runā par savas zemes nacionālo identitāti, nekas nespēj to
raksturot precīzāk par īstu konfekti „Gotiņa". „Skrīveru saldumi”
sniegs iespēju Jums kā arī Jūsu viesiem un draugiem iegriezties
Skrīveros un iepazīties ar „Gotiņas” senajām tradīcijām!
Tiek piedāvātas dažādas
ekskursiju programmas:
„Radošā
Aspasia”,
„Ražošanas Brīnums”,
„Mans roku darbs”.
Daugavas iela 82,
Skrīveru novads,
Skrīveri
Tel.: +371 65197009
www.skriverusaldumi.lv
Bioloģiska saimniecība “Ragāres” - jūs varat apskatīt,
aptaustīt, pasmaržot vairāk kā 100 dažādus ārstniecības
augus dabā, uzzināt daudz ko jaunu par saimniekošanu ar
bioloģiskām metodēm. Uz vietas nobaudīt gardās
ekoloģiskās tējas, ogas un augļus, kā arī iegādāties Ragāru
ražotos produktus.
"Ragāres", Skrīveru novads, Skrīveri.
Tel.: + 371 29229588 www.ragares.com
''Skrīveru mājas saldējums'' - ceļotājiem spēku uzkrāšanas nolūkā, piedāvā atpūsties saldējuma veikaliņā:
pārlapot laikrakstus, pārdomāt ceļojumā piedzīvoto, iegādāties saldējumu kraukšķīgā vafelītē vai ņemšanai līdzi.
Ikvienu aicina iepazīt un gūt pavisam citādu ieskatu saldējuma darināšanā, tā vēsturē, garšu veidošanā un uzzināt
kā to darīt pašiem. Tiek piedāvāti dažādi ceļojumi: "Punktiņš vai strīpiņa?!", "Zinātne uz mēles", "Bērnība"

Daugavas iela 96, Skrīveru novads, Skrīveri. Tel.: + 371 28361561, www.majassaldejums.lv

Koknese – Latvijas sirds
Amatu centrs „Mazā Kāpa” - ādas apstrādes amatnieka
prasmes palīdzēs apgūt ekskursijas ar līdzdarbošanos radošajā
darbnīcā. Iepriekš piesakoties nodrošināta iepazīšanās ar ādas
suvenīru tapšanas gaitu, iespēja sev izgatavot nelielu piemiņas
velti: atslēgu piekariņu vai grāmatzīmi. Īpašas sajūtas gūsiet
izmantojot brīvdienu mājas pakalpojumus.
Lakstīgalu iela 4, Koknese, Kokneses novads. Tel.: +371
29227936; www.ada.viss.lv

Kokneses viduslaiku pilsdrupas - viens no populārākajiem
apskates objektiem Latvijā. Valsts nozīmes kultūras piemineklis.
Vēsturiskā ekspozīcija pilsdrupu paviljonā sniedz ieskatu cilvēka
skatam zudušajai ainavai. Ieeja par maksu. Pakalpojumi: naudas
kalšana, suvenīri, jaunlaulātajiem kāzu uzvedumi viduslaiku un
senlatviešu stilā.
Koknese, Kokneses novads, LV 5113. Tel.: + 371 65161296;
29275412, www.koknese.lv

Likteņdārzs – mūsu kopīgā dāvana Latvijai 100. dzimšanas
dienā, kas kļūst par vienu no ievērojamākajiem tūrisma objektiem
Latvijā. Tā ir vieta, kur satiekas pagātne, tagadne un nākotne.
Pa ābeļu aleju un daudzajām takām var nokļūt līdz topošajam
amfiteātrim un Skatu terasei, no kuras var vērot Daugavas ainavas.
Mums katram ir iespēja kļūt par daļu no Likteņdārza un piedalīties
tā tapšanā: iestādot koku, iegādājoties Likteņdārza suvenīrus,
atvedot savu tumši pelēko laukakmeni Likteņdārza amfiteātra
pelēkā akmens krāvumam vai kā citādi.
Koknese, Kokneses novads.. Tel.: + 371 25495544
www.liktendarzs.lv

Pļaviņas – raksta pilsēta
Brauciens ar vikingu laivu „Lāčplēsis”
Izdzīvot braucienu pa Daugavu ar varenu, teiksmām
un varoņstāstiem apvītu liellaivu „Lāčplēsis”. 12 m
garā un 3,3 platā laivā vieta ir 24 braucējiem un
ceļojums ved gar Oliņkalnu, Sēlpils pilskalnu un
Daugavas daudzajiem līcīšiem.
„Liepsalas” Klintaines pag., Pļaviņu novads. Tel.: +
371 26161131,, www.mezmalasvikings.lv

Kafejnīca – maiznīca „Liepkalni”
Noteikti iegādājieties siltu, tikko ceptu
maizi, kura tiek cepta pēc senām
maizes cepšanas tradīcijām un
kārdinošās smalkmaizītes. Ekskursija
ar degustāciju, iepriekš jāpiesaka.
„Liepsalas” Klintaines pag., Pļaviņu
novads, LV-5129. Tel.: + 371
26449567, www.liepkalni.lv

PAPILDUS INFORMĀCIJA
Kokneses tūrisma centrs
Melioratoru iela 1, Koknese,
Tel.: + 371 65161296, 29275412,
e-pasts: turisms@koknese.lv
www.koknese.lv

Skrīveru informācijas punkts
Tel.: + 371 25661983,
E – pasts: tip@skriveri.lv
www.skriveri.lv
Aizkraukles tūrisma
informācijas punkts
Tel: +371 25727419, 65122396
Spīdolas iela 2, Aizkraukle
e-pasts turisms@aizkraukle.lv
www.aizkraukle.lv

Pļaviņu tūrisma informācijas
centrs
Daugavas iela 49,Pļaviņas
Tel.: + 371 22000981
e– pasts:
turisma.info.centrs@plavinas.lv
www.plavinas.lv

