
Viļaka/Marienhauza
Ekskursija pa pilsētu gida pavadībā

  Piedāvājums: Varēsiet iepazīt Viļakas mazpilsētas šarmu, 
vēstures faktus, atklāt Ziemeļlatgales pērles – Viļakas katoļu 
baznīcu un luterāņu baznīcu, uzzināt muižas dzīves nostāstus 
un apmeklēt vēsturisko pludmali ar vides objektu “Ūdens”.
  Atbilstoši klientu vēlmēm, ekskursija tiek organizēta gan ejot 
kājām, gan braucot ar klientu transportu.

                               Viļakas novada muzejs 
                                  un bijusī Kapucīnu klostera ēka
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Putnu olu kolekcija, Baltā istaba, garīdznieku 
istaba, seno darba rīku istaba, filumēnijas 
kolekcija – raksturīgākās vēstures atstātās 
pēdas Viļakas pilsētā un novadā. 
Piedāvā pedagoģiskās programmas.+371 28386859

    Viļakas evanģēliski luteriskā baznīca
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Jaunākā baznīca Viļakas pilsētā – uzbūvēta 
1928.gadā. Neogotikas stila celtne ar gotikas 
elementiem. Ievērojama altārglezna – “Jēzus 
ar mācekļiem ir pār labības lauku”. 

                                  Viļakas Romas katoļu baznīca
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Baznīca Iesvētīta 1891.gadā un celta ar 
grāfienes Lippes-Lipskes atbalstu. Torņi 
sniedzas 46 m augstumā. Baznīcu pieskandina 
22 reģistru ērģeles. Iespēja apskatīt Lippe 
Lipsku dzimtas kapenes un pasūtīt ērģeļu spēli! 
Vasaras sezonā iespēja uzkāpt baznīcas tornī.

                                  Muižas apbūve

Pils iela 9 un 11. Dosimies pa grāfu pēdām! 
Viļaka Grāfam Zabello piederošā muiža 
19.gs. nopostīta un tā vietā uzcelta Viļakas 
Valsts ģimnāzija. Blakus joprojām atrodas 
saimniecības ēkas, parks un mūra žogs. 

        Viļakas ezers ar skatu uz salu 
             un Vides objekts „Ūdens”
Garnizona ielas beigās. Viļaka Ezers ar salu, 
uz kuras atrodas 13.gs. Marienhauzenas pils 
pilsdrupas. Ezera krastā izveidots vides objekts 
“Ūdens” un ierīkota pludmale ar aktīvās 
atpūtas iespējām.
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  Grupā vismaz 5 cilvēki! <10 cilv. – 15,00 euro, >10 cilv. - 25,00 euro

+37128286859 (Viļakas novada muzejs)
+37128686600 (Tūrisma informācijas centrs)

Maršruts Nr. 1

VIĻAKAS NOVADS
Tūrisma maršruti

Balvu iela 13, Viļaka,
+371 28386859

Abrenes iela 15, Viļaka, 
+371 29190205,

Baznīcas iela 56, Viļaka, 
+37129522542 - Prāvests Guntars Skutels

Garnizona iela 20, Viļaka

Viļaka

@visitvilaka

@visit.vilaka
www.visitvilaka.lv 

www.vilaka.lv

Garnizona ielas beigās 

Pierobežas dārgumus
iepazīstot

. /4 km - 2h/

Ekskursijas maršrutu iespējams mainīt pēc jūsu vēlmēm un ieskatiem. Ekskursija  pieejama gan darba dienās, gan brīvdienās.

Ekskursiju var pieteikt



Pierobežas mazie dārgumi - 
izzini, sajūti un nobaudi!

“Partizāniem pa pēdām” Pierobežas dārgumus meklējot - 
piedzīvo un aktīvi iesaisties! 

Piedāvājums: Dodies partizāniem pa pēdām – atklājot kā 
viņi savulaik spēja izdzīvot skarbajos apstākļos purvā, izpildot 
dažādus uzdevumus un atšķetinot vēstures mīklas. 
Nacionālo partizānu mītnes dabas liegumā “Stompaku purvs”, 
Stompaki, Susāju pagasts, Viļakas novads
Piesaki ekskursiju gida pavadībā izstaigājot purva taku Dabas 
liegumā “Sotompaku purvs” līdz purva salām, kur 2. Pasaules 
kara laikā bija ierīkota viena no lielākām nacionālo partizānu 
apmetnēm Baltijā. 

+37128286859 (Viļakas novada muzejs)
+37128686600 (Tūrisma informācijas centrs)

Ekskursijas tiek organizētas pēc pieteikuma!
Grupas sākot no 10 cilvēkiem – 15,00 EUR

Piedāvājums: Maršruti ved cauri visam novadam, atklājot meža 
un kultūrvēsturesnoslēpumus, cilvēku un darba stāstus, dabas 
burvībuun modernu saimniekošanu, kā arī gardas latgaļu 
maltītes. Maršruts piemērots aizmirstu amatu un vēstures izziņai 
skolēniem un pārējiem, arī lielo autobusu grupām.
                                      

Maršruts Nr. 2. /50 km - 9 h 30 min/Maršruts Nr. 3. /4 km - 1h 30 min/  Maršruts Nr. 4. /75 km - 7h/

                                          Nacionālo partizānu mītnes dabas
                                                  liegumā “Stompaku purvs”

Izbaudiet gan dabu gan kultūrvēsturi 
vienuviet. Uz partizānu mītnes vietu ved 
marķēta taka ar informācijas stendiem, 
mitrākajās vietās ierīkotas koka laipas. 1

 Kultūrvēsturiskā lauku sēta “Vēršukalns“
   ar Meža labumu ciema saimniecēm
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                                Senlietu un retro motociklu kolekcija              
“Cīrulīši” 

“Piedzīvosi 3 vienā” – 19. gs beigās atjaunots 
sādžas ciems, senlietas, retro motocikli. Iespēja 
izbraukt ar kādu no motocikliem ar blakusvāģi  
(1,00 EUR/aplis)!3

 Viļakas katoļu baznīca – “gotikas roze” 
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                                      Danči ar folkloras kopu Upītē        
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                  Rekovas dzirnavas
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Stompaki, Susāju pagasts, 
+371 28386859 , +37128686600

Garda latgaļu maltīte mūsdienu garšas 
izpildījumā. Produkcijas iegāde.

 1h

 1h

 1h

 1h

 2h

c.Tepenīca, Susāju pagasts, 
+37126446147,retro73@inbox.lv

c. Svilpova, Susāju pagasts,+371 25648877- 
Harijs Dvinskis, versukalns@vilaka.lv

Priesteris -29522542
Baznīcas iela 56, Viļaka, +37128386859

(Viļakas novada muzejs)

Akas laukums 1, c. Upīte, Šķilbēnu pagasts,
+37129868786

Rekovas iela 19, Rekava,
 +37129132664

Sakul īstu lauku sviestu, ko notiesāsi ar tikko 
izceptu maizīti. Kopā ar Meža labuma ciema 
meitenēm jūs gaida atklājumiem bagātas 
radošās darbnīcas ar meža materiāliem.

                                                Egļavas mežniecības muzejs

Iespēja sajust dabas klātesamību, sadzirdēt 
pilsētas burzmā neiespējamas izjūtas un skaņas. 
Kolekcijā var aplūkot pilnu meža ciklu no koku 
sēklām līdz gataviem izstrādājumiem no koka.1

           Annas Āzes meža muzejs
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                                      Kultūrvēsturiskā lauku sēta “Vēršukalns” 
Sakoptā Latgales lauku sētā nobaudīsiet tikko 
krāsnī izceptu maizi,  kā arī novērtēsiet vietējo 
amatnieku, rokdarbnieču ekspozīcijas. 
Ekskursija + maize -3,85 euro/no cilv. 3

                            Viļaka
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                           Dabas parks Balkanu kalni 
                     vai Stiglovas grava 
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“Mežābeles”, c. Egļava, Susāju pagasts, 
+371 29243878- Aldis Pušpurs, zeile14@inbox.lv, 

www.emmuzejs.lv

 1h

 1h 
30 min

 1h

1h

 1h

“Bērnudārzs”, Parka iela 14, Žīguri,
+371 26567080, annaaze@inbox.lv

Balvu iela 13, Viļaka, 
+371 28386859, +371 28686600

c. Vilkova, Šķilbēnu pagasts, 
+371 29132664

Mežzine Anna Āze aizrautīgi iepazīstinās Jūs ar 
dzīvnieku un putnu izbāzeņiem, dzīvnieku ādām 
un pārnadžu ragiem, kurus muzeja saimniece 
pati ir vākusi un izstādījusi, kā arī iepazīsiet 
mežziņa profesiju no senatnes līdz mūsdienām!

Ieelpo mieru un sajūti dabu izstaigājot dabas 
takas.

                                                           Rekovas dzirnavas    
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Izsmalcināta vieta ar vēsturi, kur tiek piedāvātas 
gardas latgaļu maltītes no vietējās z/s Kotiņi 
saražotās produkcijas, mūsdienīgā izpildījumā!

 1h

Rekovas iela 19, Rekava,
 +37129132664

                            z/s “Kotiņi” 
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 1h

“Kotiņi”, Šķilbēnu pagasts, +371 26422231, 
www.kotini.lv, kotinizs@inbox.lv

Modernas saimniecības apskate un 
produkcijas iegāde 

Nozīmīgāko kultūrvēsturisko objektu apskate. 
Pilsēta vēstures līkločos.
                 >10 cilv. 15,00 EUR
                 <10 cilv. 25,00 EUR

c. Svilpova, Susāju pagasts,+371 25648877- 
Harijs Dvinskis,versukalns@vilaka.lv  2h

Apskati Viļakas ainavisko dominanti, kas 
tiek dēvēta par “gotikas rozi”. 
Ja vēlies ielūkoties baznīcā un uzzināt tās vēstures 
līkločus, tad piesaki ekskursiju jau iepriekš!/Ziedojumi

Izdejosiet Ziemeļlatgales dančus un rotaļas 
kopā ar Folkloras kopa Upīte.

Ekskursiju iepriekš pieteikt individuāli pie objektu saimniekiem vai arī 
TIC +37128686600

3,85/
5,70 EUR

/cilv.

5,00 
EUR

/cilv.

2,50 
EUR

/cilv.

5,00 
EUR

/cilv.

Meistardarbnīcas  1,50 EUR/cilv.

5,70 
EUR

/cilv.

2,00EUR
bērniem

-50%

Tematiskās Ekskursijas pa ciemu  20,00 EUR – 30,00 EUR.

2,00
EUR

/Ziedojumi/

Maize+latgaļu zupa

1,50 
EUR

/cilv.

 (Pieņem V-IX , līdz 30 cilv.)

 1h 
30 min

Atraktīvām kompānijām, ģimenēm ar bērniem un skolēniem.
Piedāvājums: Kultūrvēsturiskā lauku sēta “Vēršukalns” - Meža 
gudrības un labumi -  “3 vienā” retro sajūtas “Cīrulīšos” -                                                

“Gotikas roze”.


