Iepazīsti Balvu novadu - vēsture, daba, tradīcijas
Maršruts vienai dienai, kurā ietvertie objekti piedāvā atraktīvu līdzdarbošanos, iepazīšanos
ar Balvu pilsētas vēsturi, tradīciju izzināšanu.
Piemērots lielākām un mazākām grupām.
Maršruta gaita Balvi-Naudaskalns-Tilža- Dievžeikari-Bērzpils-Saksmale (~60 km).
Karte ar objektu atrašanās vietām https://drive.google.com/open?id=1oyXm4jDUVnfRn7wxtMGc07VbqWOx6XC&usp=sharing

Balvu Novada muzejs
Brīvības iela 46, Balvi, +371 28352770, darba laiks un ieejas
maksas: www.muzejs.balvi.lv
Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgos izteiksmes
veidos un valodā tiek atspoguļota tradicionālā mūzika, folklora,
paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas
Ziemeļlatgales vērtības. Balvu Novada muzejā sasniegts ilgi
lolots mērķis - izveidots mūsdienīgs muzejs, kurā izmantoti
dažādi multimediji un inovatīvas tehnoloģijas, lai jaunā
ekspozīcija būtu interesanta dažāda vecuma un interešu
grupām.
Pēc vēlēšanās un iespējām – muzeja apmeklējumu var papildināt ar ekskursiju pa Balvu muižas
apbūves teritoriju vai Balvu pilsētu (kājām vai ar autobusu).
Rančo “Ozolmājas”
Ozolu mājas, Kārklinieki, Balvu pag., Balvu novads,
+37122314805 , https://www.facebook.com/rancho.ozolmajas/
Mini zoo, kur sastapsiet Īru Tinkeru šķirnes izcili skaistos
zirgus, ponijus, garspalvainos franču ēzeļus, dažādu krāsu
alpakas, vairāku šķirņu kazas un aitas ar ragiem un bez.. Āfrikas
strausus, pāvus un vēl ļoti daudzu putnu šķirnes, kā arī trušus,
kuriem ir pašiem savs rančo.
Pēc apmeklējuma pieejams piknika laukumiņš ar grilu,
ugunskura vietu. Apmeklējums iepriekš jāpiesaka!
Rūsa vējā – retro moto kolekcija
Krasta iela 3, Tilža, Balvu nov., +371 26425960, Facebook lapa
Brīvdabas retro motociklu kolekcija, kurā ir vairāk kā 100 dažāda vecuma
motocikli, lielākā daļa no tiem – darba kārtībā. Vizināšanās ar retro
motocikliem, atraktīvas izklaides par un ap moto tēmu. Apmeklējums
iepriekš jāpiesaka!

Ziedu un akmeņu dārzi “Ezerlīči”
Dievžeikaru ciems, Tilžas pag., Balvu nov., +371 26363508
“Ezerlīčos” audzē vairāk nekā 300 šķirņu liliju,
daudzkrāsainu dienziežu, peoniju, hostu. Pie mājām atrodas
kalns, kurā izveidots savdabīgs akmeņu dārzs. Tajā izvietoti

interesanti akmeņi sākot no pavisam maziem un beidzot ar unikāliem atradumiem tuvējā apkārtnē.
Katram akmenim ir savs īpašs stāsts un rašanās vēsture. Ikkatram te atvestajam akmenim tiek
meklēta piemērota vieta, kurā tas vislabāk iederas un izceļas ar savu veidojumu.
Skaista, sakopta vide, ziedi, akmeņu daudzveidība, dīķi un skujenīšu puduri priecē tuvus un
tālus ciemiņus. Tieši šeit, mierā un klusumā, ko dāvā meža ieloks un saimnieku viesmīlība.
Apmeklējums iepriekš jāpiesaka!
Alus darītājs Dainis Rakstiņš
Stacijas iela 4, Bērzpils, Balvu nov., +371 26452844
Iepazīšanās ar īsta Latgales alus darīšanas procesu un
tradīcijām pēc sentēvu metodēm. Būs iespēja nodegustēt
saimnieka brūvējumu kopā ar gardām saimnieces gatavotām
uzkodām latgaliešu gaumē.
Aktīvās atpūtas interesentiem - loka šaušana.
Saimniecībā piedāvā arī maltīti brīvā dabā – ugunskurā vārītu
zupu. Apmeklējums iepriekš jāpiesaka!

Jolantas un Valda Dundenieku keramikas darbnīca
Saksmale, Bērzpils pag., Balvu nov., +371 29173889
Ziemeļlatgales tradicionālā keramika. Darbnīcā ir iespēja
pašiem iemēģināt roku māla trauka radīšanā. Apmeklējums
iepriekš jāpiesaka!

Naktsmītnes
Viesnīca “Balvi” (41 vieta)
Tel. 64522307, Tautas iela 14, Balvi
Brīvdienu māja “DvīņuMājas” (8 vietas)
Tel. 29106646, Elkšņeva, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads
Brīvdienu mājas “Pērkonu namiņš” un “Jēkaba māja” (14 vietas)
Tel. 28310307, Elkšņeva, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads
Viesu nams “Paradīzes” (līdz 70 vietām)
Tel. 22009975, Brūklāji, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads
Brīvdienu māja “Līcītis” (20 vietas)
Tel. 26590367, Viškuļi, Bērzpils pagasts, Balvu novads
Brīvdienu māja “Noras” (30 vietas)
Tel. 26519272, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads
Papildus informācija par citām apskates vietām, naktsmītnēm, ēdināšanas iespējām šajā
maršrutā – Balvu novada tūrisma informācija centrā (Brīvības iela 46, Balvi), tel. 29272948, e-pasts
turisms@balvi.lv , kā arī internetā www.turisms.balvi.lv

