No sendienām līdz mūsdienām Bērzpils pagastā
Maršruts vienai dienai
Norādes kartē https://goo.gl/maps/MZfrn87DzbENAfKt8

1. Senās Ičas apmetnes tematiskais ciems – ekskursija Bērzpils pagastā gida pavadībā,
iepazīstot šejienes kultūrvēsturiski nozīmīgās vietas:
- Ičas apmetnes vietu Ičas upes krastā, kas bija apdzīvota neolītā (4500 - 1500 pr.Kr.) un
bronzas laikmetā (1500 - 500 pr.Kr.), apmetne atklāta 1937. gadā.
- Bēržu kapu kapliču, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un kuras būvvēsture
aizsākusies Zosuļu muižā 1791.gadā. 2017. gadā kapliča restaurēta, maksimāli saglabājot ēkas
autentiskumu.
- Bonifacovas muižu, kurā sava mūža pēdējos gadus nodzīvojis latgaliešu etnogrāfs un
vēsturnieks Gustavs Manteifelis
- Bēržu Svētās Annas Romas katoļu baznīcu, kas celta 1851.gadā un ir Lubāna mitrāja
līdzenuma ainaviskā dominante Bērzpils pagastā.
- Audēju darbnīcu Bērzpils pagasta Saieta namā.
Ekskursijas noslēgumā – zivju zupa atpūtas vietā pie Ičas vai spēka biezputra Bērzpils
ainaviski tematiskajā parkā.
Papildus informācija un ekskursiju pieteikšana:27872031, 20223100
Dārza iela 25a, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads

2. Alus darītājs Dainis Rakstiņš
Apmeklējot alus darītāja Daiņa Rakstiņa sētu, Jūs tiksiet iepazīstinās ar īsta Latgales alus
darīšanas procesu un tradīcijām pēc sentēvu metodēm. Degustāciju zālē būs iespēja nobaudīt
saimnieka brūvējumu un saimnieces gatavotās uzkodas.
D.Rakstiņš ar alus darīšanu nodarbojas vairāku gadu garumā un viņa pašbrūvētais alus aizceļo uz
dažādām tuvām un tālākām vietām Latgalē, piedaloties novadu svētkos un tirdziņos.
Iepriekš piesakot, saimnieki piedāvā arī pusdienu vai vakariņu pauzi ar uz ugunskura vārītu
zupu. Aktīvā atpūtas piekritējiem - loka šaušanas iespējas.
Apmeklējums iepriekš jāpiesaka!
Tel. 26452844
Adrese: Stacijas iela 4, Bērzpilī. Bērzpils pagasts, Balvu novads
GPS: 56.8542165, 27.0855603

3. z/s Dižarāji
Mājražotāja Ilona Seņka iepazīstinās ar gaļas kūpināšanas procesu - pēc sentēvu metodēm
kūpināta gaļa alkšņa guļbūves melnajā pirtiņā. Kūpinot kā kurināmais tiek izmantota alkšņa un
ābeles malka, kā arī uz beigām pievieno kadiķa zarus – tie dod patīkamu aromātu gatavajam
produktam.
Produkcijas degustācija un iegāde. Apmeklējums iepriekš jāpiesaka!
Tel. 26586165
Adrese: "Dižarāji" , Vecpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads
GPS: 56.8398134, 27.0945303
4. Jolantas un Valda Dundenieku darbnīca
Par viņiem saka – mākslinieki, kas neiet modernās keramikas ceļu, bet saglabā autentisko
Latgales keramikas noslēpumu. Darbnīcā ir iespēja pašiem iemēģināt roku māla trauka radīšanā.
Apmeklējums iepriekš jāpiesaka!
Tel.: 29173889
Adrese: Saksmale, Bērzpils pagasts, Balvu novads
GPS: 56.8169344, 27.0886392

Papildus informācija par citām apskates vietām, naktsmītnēm, ēdināšanas iespējām šajā
maršrutā – Balvu novada tūrisma informācija centrā (Brīvības iela 46, Balvi), tel. 29272948, epasts turisms@balvi.lv , kā arī internetā www.turisms.balvi.lv

