
Mini zoo, kur var sastapt Īru Tinkeru šķirnes zirgus, ponijus, 
garspalvainos franču ēzeļus, alpakas, vairāku šķirņu kazas un aitas, 
Āfrikas strausus , pāvus un citus putnus. Piknika vieta. 
Tālr.: +371 22314805

Rančo «Ozolmājas» *
Lat: 57.080321 Lon: 27.2239920

«Koks kā latviskās dzīvesziņas un veselības veicinātājs». Druīdu koka 
horoskopi, stāsti par koka spēku un pielietojumu. Katram sava Laimes 
poga! Dažādas nodarbības ar koku. Tālr.: +371 26263396

Koka gudrību darbnīca *
Lat: 57.0003745 Lon: 27.1287284

Dabas parks «Numernes valnis», skatu tornis, 
vides objekts «Uguns»

Dabas parks ir NATURA 2000 teritorija, kas izveidota, lai saglabātu 
Latvijā un Eiropā retas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas. 
Dabas parka teritorijā atrodas dabas izziņas taka, 20 metru augsts skatu 
tornis un vides objekts «Uguns»

Ruskulovas muiža un šaušana ar loku

Ruskulovas muiža celta 18.gs. Muižas ēkas ir nopostītas un līdz 
mūsdienām saglabājies tikai parks ar senatnīgajiem kokiem, simtgadīgu 
lapegļu aleju un vējdzirnavu drupām. Blakus esošā saimniecība 
«Stirnas»piedāvā apgūt šaušanu ar loku. Tālr.: +371 25446960

Salnavas muižas parks un sienas gleznojums

Muižas komplekss piederējis poļu muižnieku Šadursku dzimtai un 
veidots klasicisma stilā. Parka centrālajā daļā atrodas Mīlestības 
akmens; blakus esošo estrādi rotā tautas muzikantu tēmai veltīts sienas 
gleznojums.

Šķilbēnu Vissvētās Dievmātes piedzimšanas 
pareizticīgo baznīca Lat: 57.054944, Lon: 27.6389440 

Baznīcu uzbūvēja 1924.gadā, pārbūvējot klēti. Tikai vēlāk tai klāt 
piebūvēja 12 m augstus torņus, otrā galā piebūvēja koka sakristeju. 
Šobrīd baznīca vairāk kalpo kā apskates objekts, kur kapela 
apmeklētājiem atvērta visu diennakti.

z/s Kotiņi un Rekovas dzirnavas *

Saimniecības apskate - grauda ceļš! Iespēja aplūkot jaunākās un 
modernākās graudaugu pārstrādes iekārtas un modernu lauk- 
saimniecības tehniku apvienojumā ar skaistu ainavu un produktu 
degustāciju Rekovas dzirnavās. Tālr.: +371 26422231

Lat: 57.0246155, Lon: 27.6442885

Kultūrvēsturiskā lauku sēta «Vēršukalns»

Tālr.: +371 25648877

Egļavas mežniecības muzejs * 

Brīvdienu mājas «Pērkonu namiņš», 
«Jēkaba māja» 

+371 28310307 Lat: 57.1470210, Lon: 27.3246450

Brīvdienu māja «Noras» 
+371 26519272 Lat: 56.8101605, Lon: 27.2972595

Brīvdienu māja dabas parkā 
«Balkanu kalni»

Naktsmītne - glempings «Million star
hotel»

+371 26292288 Lat: 57.1802460, Lon: 27.6281420 

Lauku viesnīca «Putni»
+371 29423688
+371 22009975

Lat: 57.1039410, Lon: 27.3489240

Retro moto klubs «Rūsa vējā»
+371 26425960, Lat: 56.8101605, Lon: 27.3600579

Tirgus iela 2, Balvi, Balvu novads
+371 26425960, Lat: 57.1322790 Lon: 27.2659470

Brīvdienu māja «Noras»
+371 26519272, Lat: 56.8101605, Lon: 27.2972595

Atpūtas namiņš «Dvīņumājas»

Atpūtas vieta «Azote»

Viesnīca «Balvi»

Viesu māja «Svīres»

Viesu māja «Paradīzes»

Lauku tūrisma mītne «Rūķīši»

Motelis «Aka»

Sociālā māja «Mūsmājas»

Viesu nams «Eglaine»

Viesu nams «Rītupes stārķi»

Atpūtas un piknika vieta «Puncuļova»

Viesu nams «Dīķmalas»

Brīvdienu mājas «Krustceles»

Tematiskais «Ontana i Annes parks»

Senlietu privātkolekcija «Saipetnieki»

Retro motociklu kolekcija «Rūsa vējā» *
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Muižas pils celta 18.gs. II pusē, vairākkārt atjaunota. Šobrīd tajā 
atrodas Balvu vispārējā un profesionālā vidusskola. Muižas parkā 
apskatāms vides objekts «Gaiss» - lielākais vēja zvanu ansamblis 
pasaulē.

Tā atrodas ar vēsturiskajiem stāstiem apvītajā Malnavas muižas 
teritorijā. Dedzinātavas īpašnieks apmeklētājiem piedāvā izzinošu 
stāstījumu par muižas vēsturi, šmakovkas brūvēšanas tradīcijām un 
šmakovkas degustāciju. Tālr.: +371 28321856

Malnavas muiža un parks, sienas gleznojums

Parka teritorijā atrodas sienas gleznojums, kur atainots Malnavas 
smēdes kalējs ar ģimeni.

Malnavas «Dzīļu» maiznīca *

Kultūras zīmes «Latviskais mantojums» nesēja Latgalē. Saimniece 
piedāvā izsmalcinātas maltītes latgaliešu kulinārā mantojuma 
tradīcijām raksturīgām garšas niansēm. Stāstu par maizes cepšanas 
tradīcijām un maizes degustācijas. Tālr.: +371 26538016

Gotikas st i la mūra baznīca, kura uzcelta 1891.gadā ar 
Marienhauzenas grāfienes Lippe Lipskas  atbalstu, tiek saukta par 
Ziemeļlatgales pērli. Baznīcai ir divi 46 m augsti torņi. 
Tālr.: +371 29522542

Viļakas ezerā atrodas sala 1.8 ha platībā un uz tās atrodas 
saglabājušies fragmenti no Marienhauzenas pils, kura celta 
1509.gada sabrukušā cietokšņa vietā. Šobrīd uz salas ir iekārtota 
pastaigu taka ar informācijas stendiem.

Viļakas ezera pludmale, sala ar Marienhauzenas
pilsdrupām Lat: 57.1888774, Lon: 27.6831561

Balvu muiža, parks un vides objekts «Gaiss»
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