
Vidzeme – üks Läti neljast
ajaloolisest piirkonnast
Vidzeme jääb meelde kordumatult kauni 
looduse, rikkaliku kultuuri- ja ajaloopäran-
di, rahvatraditsioonide ning Läänemere 
rannikuga.

Turiste meelitavad mitmesugused 
aktiivse puhkuse veetmise võimalused. 
Rahulikuma puhkuse eelistajaid kutsuvad 
külla talud ja käsitöökojad, kus on võimalik 
nautida maa ande, saunas leili visata ja 
proovida selgeks õppida vanu töid.

Elu Lätis on juba ammusest ajast olnud 
seotud Läänemerega. Rahvas on harjunud 
jagama seda kaheks „mereks” – suureks ehk 
avatud mereks, mis asub Kurzeme rannikust 
idas, ning väikeseks mereks ehk Riia laheks, 
mille ääres asuvad Saulkrasti, Limbaži ja 
Salacgrīva piirkond. 

Saulkrasti kuurort ehk Neubad, mis 
tähendab tõlkes „uut kuurorti”, arenes välja 
Vidzeme mõisnike omalaadse puhkekoha-
na. Siin käisid mõisnikud Tartu, Viljandi ja 
Pärnu kandist, samuti Moskva, Peterburi ja 
teiste Vene impeeriumi linnade aadlikud. 
Inčupe jõe suudme ja Valge luite (Baltā kāpa) 
lähedal kasvavad Katariina pärnad (Katrīnas 
liepas), mille pärimuse kohaselt istutas 
Katariina Suur, kui ta oli teel Pabaži randa. 
Saulkrasti on linn, mille nimetuses on sõna 
„päike”. Eesti keeles on see „päikeserannik”.
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skype: saulkrasti.tic
twitter: Saulkrastic
www.draugiem.lv/saulkrastic
www.saulkrasti.lv

skype: visitlimbazi
twitter: visitlimbazi
www.visitlimbazi.lv

Limbaži piirkonna 
turismiinfokeskus

Saulkrasti piirkonna 
turismiinfokeskus

Ainažu iela 13b, Saulkrasti,
Tel +371 6795 2641, 
e-post: tic@saulkrasti.lv

Torņa iela 3, Limbaži 
Tel +371 6407 0608
e-post: tic@limbazi.lv

Väljaandja: Limbaži piirkonna volikogu, 
Saulkrasti piirkonna volikogu 2013
Fotod: Limbaži ja Saulkrasti piirkonna turismiinfokeskuse arhiiv
Disain: agentuur DUE, www.due.lv, 
Inta Bērente Strenga, Svens Neilands

Kuhu sõita nädalavahetuseks? Asume vähem kui tunni sõidu kau-
gusel Riiast ja poolteise tunni sõidu kaugusel Pärnust. Meie juurde 
pääsete kergesti nii ühistranspordi kui ka autoga.
Pakume võimalust tutvuda taludega, minna aktiivsele jalutuskäi-
gule, lõdvestuda saunas ja nautida Põhja-Vidzeme rannikuäärse 
piirkonna põldude ande.

Põhja-Läti marsruut

„KOOS ON LÕBUSAM!”
Limbaži – bīriņi –  

sauLkrasti – tūja

Bīriņi loss (1860)  C7 N: 57.244038, E: 24.661568
bīriņi, Vidriži vald,   +371 6402 4033, +371 2941 6661, 
www.birinupils.lv 
Järveäärsel mäekünkal asub 1860. aastal ehitatud  loss – Riiale, Siguldale ja Saulkrasti 
rannale suhteliselt lähedal asuv romantiline paik. Lossi ümbritsevad maalilised 
pargid, järved ja mõisahooned, kus on võõrastemajad, restoran, ruumid pulmade ja 
seminaride korraldamiseks. Võimalik on kasutada sauna, ratsutada hobustega, sõita 
paadiga, jalutada iidses pargis. 
Pileti hind – territoorium 1,50 latti + loss 1,00 latti

Lauga raba  C7 N: 57.266131, E: 24.690150
bīriņi, Vidriži vald, tel +371 2648 5589, +371 2612 8457, www.spats.lv 
Raba on looduslikult taastunud, seal kasvavad suureviljalised jõhvikad. Ekskursioonide 
käigus (aprillist novembrini) pakutakse näha looduslikku laugastega raba („lauga” on liivi 
keeles laugas). See on paljude Ameerika ja Läti suureviljalise pohla liikide kasvatamise koht 
(11 ha), metsasalus on lõkkeplats ning oktoobris korraldatakse marjakorjamistalguid. Mar-
jadest ja puuviljadest toodetakse Verdinis sukaadi ja siirupit, kasutatakse uut tehnoloogiat, 
toimuvad degusteerimised, ökotoodete müük (aasta ringi, välja arvatud pühapäeviti). 
Pileti hind – 1,00 latt/inimene, gruppidele kokkuleppel.

Sepikoda  B6 N: 57.325845, E: 24.638898

SIA Kalumi
Vidriži, Vidriži vald, tel +371 2946 2999, www.kalumi.lv
Läti käsitööliste koja meistersepp, rahvakunstimeister Kaspars Auza võtab kõiki 
huvilisi vastu oma sepikojas. Atraktiivsed ülesanded noorpaaridele, oma õnne-hobu-
seraua valmistamine. Võimalus kujundada oma sepis ja osaleda selle valmistamisel 
meistersepa juhendamisel.

Jõutammede matk  B5 N: 57.22.684, E: 024.38.211
medni, Vidriži vald, tel +371 2638 0555, www.spekozols.lv
Matka ajal saab näha kaheksat tamme, mille vanus on 150–250 aastat, Age jõe kivist 
ja looklevat osa, rebaseurgusid Medni metsas, samuti kaht II maailmasõja aegset 
punkrit, peremehe perekonna peidupaika. Matka ajal saab jälgida metsloomi ja lin-
de, samuti ronida tamme latva ja võtta laekast oma Jõutamme latva ronija tunnistus. 
Matka kogupikkus on 2,9 km.

Helilooja E. Melngailise Vidriži koduloomuuseum  
C5 N: 57.371442, E: 24.683833

melngaili, Vidriži vald, tel +371 2642 8989, www.igatespils.lv
Ekspositsioon on pühendatud Läti kultuuri suurkujule, heliloojale ja koorijuhile Emils 
Melngailisele. Ta kogus ligi 5000 rahvamuusikaviisi ning tegi üleskirjutusi rahvapilli-
dest ja musitseerimistraditsioonidest. Muuseumis on väljapanek ka Vidriži kooli ja 
Läti koolide ajaloost, näitus Vidridži kolhoosist ja nõukogude aastatest.
Pileti hind – 1,00 latt

Sautlaci talu  C6 N: 57.362393, E: 24.693806
Vidriži vald, tel +371 2679 2029
Villakhiired. Külalised võivad tutvuda villakhiirtega (tšintšiljadega) ja vuttidega.
Pileti hind – 1,00 latt

Tervislike taimede vabaõhunäitus  C6 N: 57.362393, E: 24.693806
sautlāči, Vidriži vald, tel +371 2947 9172 15.05.–15.10.
Korraldatakse ekskursioone ja esitlusi, kus tutvustatakse enam kui 300 Läti kesk-
konnatingimustes kasvavat taime. Võimalik on teada saada, kuidas taimi toiduks ja 
ravimiseks kasutada. Energiaküllased kokteilid, tervislikud fütoained ja -suveniirid.
Pileti hind – 1,00 latt

Ristija Johannese ja Maarja Magdaleena kirik
igate, Vidriži vald, tel +371 2924 5500, www.igatesbaznica.lv
Kirik on unikaalne selle poolest, et on ehitatud oikumeenilise jumalakojana ning 
seda võivad kasutada Läti neli suuremat kristlikku konfessiooni – luterlased, kato-
liiklased, õigeusklikud ja baptistid. See on esimene sellelaadne kirik Lätis ja see avati 
2013. aasta jaanuaris. Kirikus toimuvad nelja peamise konfessiooni jumalateenistu-
sed, laulatused, ristimised, pühitsemised, kontserdid ja muud üritused.

Igate loss ja Veskikõrts  C5 N: 57.380010, E: 24.686386
igate, Vidriži vald, tel +371 6406 2432, +371 2924 5500, 
www.igatespils.lv 
Loss (ehitatud u 1880) ja selle maaliline ümbrus on ideaalne puhkepäevade sihtkoht 
peredele, peatuspaik Vidzemes reisides, samuti suurepärane koht pidude – roman-
tiliste pulmade, elegantsete bankettide ja ballide – korraldamiseks. Igate lossis on 
välja pandud Läti mereväe silmapaistva ohvitseri, allveelaeva Ronis komandöri, Läti 
Mereakadeemia auprofessori, merekoolide tunnustatud õppejõu ja kohaliku elaniku 
Hugo Legzdinši mälestusnäitus. 
Pileti hind – 1,00 latt
Lossis asuvas Veskikõrtsis võite proovida populaarset vedelat odraputru, mis on 
valmistatud kohalike talunike kasvatatud ja kõrtsi veskis jahvatatud teradest.

Inta Luse keraamikatöökoda 
Purmaļi, igate, Vidriži vald, tel +371 2910 9324  B4
Avatud nii suurtele kui ka väikestele: kellele on südamelähedane loometöö ja kes 
soovivad oma kätega proovida väikeplastika soojust ja meeldivust. On võimalik 
elada sisse pottsepa rolli, teha endale potikedral või käsitsi vormides mõne toreda 
ja kasuliku asja. Tulemuseks on puhanud vaim, tõeline rõõm ning hea meel toredalt 
veedetud aja ja südantsoojendava tulemuse üle. 
Sissepääs: kokkuleppel.
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Hansalinn Limbaži 
Limbaži ajalooline keskus on unikaalne oma planeeringu ehk radiaalse tänavavõrgu poolest, mis 
kujunes välja 1385. aastal pärast linna kaitsemüüri ehitamist. Vanalinnas on säilinud suurem osa 
18. sajandi teise poole ehitistest, seal asuvad 16 riikliku tähtsusega arhitektuuri-, arheoloogia- ja 
kunstimälestist. Limbažis asub helilooja ja Läti riigihümni autori Kārlis Baumanise ausammas 
(skulptorid Z. ja J. Rapa). Aktiivset puhkust pakutakse heakorrastatud Limbaži Lielezersi järve 
rannas ja loodusrajal.

Gootika tuuled Riia peapiiskopi 
residentsi varemed ja vaatetorn

C4 N: 57.515769, E: 24.713840
burtnieku iela 7, tel +371 6407 0632 
Ainus loss Lätis, kus on säilinud ülestõstetav 
gooti stiilis värav. Endine Riia peapiiskopi 
residents. 
Sissepääs torni – 0,20 latti.

Limbaži muuseum  
C4 N: 57.515769, E: 24.713840

burtnieku iela 7, tel +371 6407 0632
Endise mõisavalitseja klassitsistlikus stiilis 
ehitatud hoone. Kolm saali püsiekspositsiooni ja 
kolm näituste tarvis. 
Pileti hind – 0,30/0,60 latti.

Vana tuletõrjedepoo  
C4 N: 57.514749, E: 24.714046

torņa iela 3, tel +371 6407 0608
Hoone on ehitatud 19. sajandi teisel poolel 
telliskividest historitsismi perioodile iseloomu-
likus vormis. Tornis on säilinud originaaltrepp. 
Küllaltki raske tõus torni ja klaasist põrandad 
loovad äärmuslikke tundeid. Viienda korruse 
akendest avanevad vaated vanalinnale. On 
võimalik pildistada restaureeritud tuletõrjeauto 
juures, mis meeldib eriti väikestele külastajatele. 
Hoones on taastatud 19. sajandi interjöör. 
Pileti hind – 0,20/0,40 latti.

Seinamaaling vanas raekojas 
C4 N: 57.515142, E: 24.713598

burtnieku iela 4, Limbaži, 
tel +371 6407 0632
Limbaži jõuka linnakodaniku eramu 19. sajandi 
keskpaigast – linna raekoda. Hoone mansardkor-
rusel on taastatud rokokoo ajastu lõpu rikkalik 
interjöör.

Hõbedamuuseum 
 C4 N: 57.515142, E: 24.713598

burtnieku iela 4, Limbaži,  
tel +371 2935 6858, 
www.sudrabamuzejs.lv
Muuseumis on võimalik näha nii ehteid, iluas-
jakesi kui ka suureformaadilisi kunstiteoseid, 
sh ainulaadset kunstiteost „Tulevikuloss 3001”, 
mille valmistamiseks kulus üle 30 kilo hõbedat 
ja mis on suurim hõbetaies Baltimaades. 
Muuseumis saab tutvuda kollektsiooniga, 
kasutada giidi teenuseid, jälgida tööprotsessi 
ja tegeleda käsitööga.
Pileti hind – 0,50/2,00 latti.

Kristuse ilmumise õigeusukirik 
C4 N: 57.5150406, E: 24.7171457 

klostera iela 8, Limbaži,  
tel +371 6402 3538, +371 2604 9992
Kaunis kolmelööviline kirik on ehitatud 1900–
1903 uusbütsantsi stiilis, see asub Liivimaa-
aegse kloostri territooriumil. Vidzeme suurim 
õigeusukirik väljaspool Riiat. 

KÄSITÖÖMEISTRID, SIA Limbažu Tīne
C4 N: 57.5114850, E: 24.7056922

Pļavu iela 4, Limbaži, tel +371 2946 6036, 
www.limbazutine.lv
Praegu toodetakse ettevõttes villast lõnga, 
kootakse kvaliteetseid villaseid ja linaseid 
kangaid, tekke, vaipu, õlasalle, linikuid, rätikuid 
jm tekstiilitooteid. Kootakse ka etnograafilisi 
kangaid Balti regiooni kultuuripärandi
autentsete näidiste järgi.

Koduveini esitlus külalistemajas Jokas  
C5 N: 57.407350, E: 24.736117

jokas, Limbaži vald,  
tel +371 6407 0801, 2913 2456, 
www.jokas.com
Koduvein peremehe enda kasvatatud punastest ja 
mustadest sõstardest, kirssidest, kasemahlast, tammeleht-
edest, rabarberitest, karusmarjadest, õuntest, jõhvikatest, 
pärnaõitest, kurkidest jne. Peremees demonstreerib veini 
kääritamist.

Miniloomaaed, Berzkalni talu  
C5 N: 57.427564, E: 24.705599

bērzkalni talu, Lādezers, Limbaži vald,  
tel +371 2740 0350
Talus saab näha 24 liiki kana (sealhulgas ka väga haruldasi 
eksemplare), faasaneid, tuvisid ja paabulinde, metskitse 
Čiepat, minisiga Piparsit, Mallorca dogisid (ca de bou) ja 
puhast tõugu küülikuid, sh hiidküülikuid. Eriliselt armsad 
ja toredad on Shetlandi ponid. Puhkekohas lõkkeplats, 
laud, pingid.
Pileti hind – 1,5/2,00 latti, gruppidele soodustused.

Pagariäri Lielezers  
C4 N: 57.486951, E: 24.710382

stekļi, Limbaži vald, tel +371 6402 3391, 
www.lielezers.lv
Leib, mille tunneb ära maitsest. Rukkileib, magushapu leib, 
sai, teraleib, pirukad, keskaegne leib, Acteki leib, kringlid. 
Ekskursioonid tööpäevadel.

Limbaži Lielezersi järve rand ja loodusrada  
C4 N: 57.502818, E: 24.705026

tel +371 2614 2812
3,6 km pikkune rada pontoonsillaga ja lindude vaatetorn. 
Raja lähedal asuvad heakorrastatud Lielezersi järve rand, 
paadilaenutus, spordi- ja lasteväljakud, pakutakse kala-
püügivõimalusi.

Meža salas  B4 N: 57.480655, E: 24.562979
Limbaži vald, tel +371 2912 2133, 
www.mezasalas.lv 
Puhke- ja turismikompleks Meža salas asub keset 10-hek-
tarise pindalaga metsa. Keset kunstlikke veekogusid, 
saari, poolsaari ja künkaid on ehitatud seitse uut mugavat 
puhkemaja, kaminasaaliga külalistemaja, saun, ehitised 
ürituste korraldamiseks, spordiväljakud ja puhkekohad. 
Meža salas pakub häid kalapüügivõimalusi ning erineb 
teistest puhkekompleksidest kaugusega asustatud 
kohtadest ja maanteedest.

Tūja kaskaad A4 N: 57.497253, E: 24.383801
tūja, Liepupe vald, tel +371 2641 7757
Iluaed vaatega merele ja koskede kaskaadile, mis töötab 
kevadel ja sügisel, suvel aga pikema vihmaperioodi 
järel. Aias saab näha 28 liiki okaspuid, 14 liiki ilupõõsaid, 
samuti 8 liiki rododendroneid jt püsikuid. Huvitav kivide 
kollektsioon, võimalus määrata nende energiavälja. 
Ekskursioon Vidzeme kivisele mererannale. 
Sissepääs annetuse eest.

Münchauseni muuseum ja 
Münchauseni metsarada  
 A5 N: 57.404318, E: 24.424374
Dunte, Liepupe vald, 
tel +371 6406 5633, 2657 6056, 
www.minhauzens.lv
Münchauseni muuseum on üks suurema külastajate ar-
vuga muuseume Lätis. Näitusel saab vaadata materjale 
parun Münchauseni elust Duntes, 18. sajandi majapi-
damistarbeid, samuti vahakujude näitust „Kuulsad isikud 
Läti ajaloos”. Muuseumi territooriumil asub Münchauseni 
rada, mis lookleb 5,3 km pikkuselt mereni. See on pikim 
haavapuust rada Euroopas. Pika metsaraja on võimalik 
läbi jalutada poolteise tunni jooksul. Võimalik on läbida 
ka lühirada, mis on 3,17 km pikk. Väsinud saavad jalgu 
puhata Jakobīne aiakeses, samuti nn jalgade puhkamise 
kohas ja teistes peatuskohtades. Metsarajal kõndides 
kohtavad külastajad hulgaliselt ebatavalisi puuskulp-
tuure – krokodille, täispuhutud kärbest, kelguga hunti 
jne. Pärast tervislikku jalutuskäiku metsas võib mitmes 
peatuspaigas aja maha võtta ning loodust nautida. 
Muuseumi territooriumil asub Baltimaade suurim puust 
laev-atraktsioon, mis on 30 meetrit pikk ja 4,5 meetrit lai.
Muuseumipileti hind – 1,00/1,50 latti, giiditeenused 
gruppidele – 7,00 latti, sissepääs rajale – 1,00/1,50 latti; 
laev – 1,00 latt.

Ingrīda Žagata keraamikatöökoda Cepļi  
A5 N: 57.399764, E: 24.433343

Cepļi, skulte vald, tel +371 2923 4867, www.cepli.lv
Traditsioone järgiv keraamikatöökoda. Kui soovite osaleda harival 
näidisdemonstratsioonil, tuleb töökoja külastamises enne kokku 
leppida. Soovi korral võimalik ka endal pottsepakunsti harrastada. 
Ekskursiooni hind – 0,50 latti õpilastele, 1,00 latti täiskasvanutele. 
Loometöökoda – kokkuleppel.

ZUGU imeline õnne ja edu keraamika  
A5 N: 57.399127, E: 24.433230

Zelmeņi, skulte vald, tel +371 2978 3447, 
www.zuguart.com
Keraamik Arnis Preissi töökojas on võimalik näha, kuidas kunstnik 
avab lahtise tulega põletusahju, osaleda töökoja ekskursioonil ja 
savinõude valmistamise kursustel Siin saab tellida pulmaüritusi, 
vaadata mesilat, korraldada pikniku ja kasutada telkimisplatsi. Pileti 
hind – 0,80 latti, pensionäridele ja koolieelikutele – 0,50 latti, savist 
voolimine koos põletamisega – 5,00 latti inimene. 

Lauči kivi
skulte vald, tel +371 2635 0536, www.laucakmens.lv A5
Külastajad ja eriti lapsed võivad end võrrelda enam kui kahe meetri 
kõrguse ja umbes 70 tonni raskuse kivi juures, mida nimetatakse ka 
kivide kuningaks. See ei ole kaugeltki suurim kivi Lätis, kuid ebat-
avaline ja elegantne on selle asukoht kaunil Vidzeme supelrannal. 
Selle raske kivi heitis jää tohutu jõuga kaldale 1853. aasta kevadel. 
Ent palju varem murdis kelts selle kivi Lõuna-Soomes asuva kalju 
küljest, seega liikus see kunagi mööda praegusest Eestist. Parkla – 
2,00 latti, alates kella 17.00-st – 1,00 latti, mere kaldal ööbimisko-
had ja restoran.

Saulkrasti jalgrattamuuseum  
A7 N: 57.241955, E: 24.400635

rīgas iela 44, saulkrasti, tel +371 2888 3160, 
www.velomuseum.lv
Jalgrattakollektsioon jutustab Läti jalgrattatööstuse arengust 
enne teist maailmasõda. Siin on võimalik tutvuda ainulaadsete 
eksponaatide, vanaaegse jalgrattatöökoja ja kauplusega. Suur kogu 
erinevaid asju, mis on seotud jalgrattaspordi ja -ühingutega. Kollek-
tsiooni, mis on ainus Lätis ja suurim Baltimaades, hakati koguma 
juba 1977. aastal. Pileti hind täiskasvanutele/lastele – 0,50/1,00 latti.
Avatud 10.00–18.00.

Saulkrasti rand  
A7 N: 57.266701, E:24.413424

Saulkrasti piirkond
Saulkrasti rand, pikkuselt teine Lätis, on linna supelrand. Selle 
pikkus on 17 km. Lilaste rand on huvitav ja omapärane laulva 
liivaga rand, Zvejniekciemsis on rand aga kivine. 1823. aastal 
loodi esimene suplemiskoht Neubad („uus kuurort”), praegu on 
selle kuurordi traditsioone jätkates linna loodud heakorrastatud 
suplemiskoht Centrs („keskus”). 2009. aastal sai see riikliku 
suplemiskoha kvaliteedisertifikaadi, mis on järjekordne samm teel 
Sinilipu poole.

Saulkrasti valge luide,  A7 N: 57.267031, E: 24.411286
kāpu iela 
Valge luide asub Inčupe jõe kaldal, kohas, kus jõgi suubub merre. 
Vaatetornist avaneb maaliline vaade merele. Teel luite juurde 
kasvavad Katariina pärnad, mis on rahvasuu andmetel Venemaa 
keisrinna Katariina II istutatud. Luitelt saab alguse 4 km pikkune 
Saulrieta (Päikeseloojangu) loodusrada. Siit avaneb kaunis vaade 
Pēterupe (Peetrijõe) orgu ja merele. Siin on võimalik näha 20 suur-
sugust mändi ja ebatavalise kujuga puud.

Kultuurilis-meelelahutuslik programm 
„Jutustused Saulkrastist”
www.seasidefeeling.lv, tel +371 2949 8998  A7
Tulge jalutama ning Saulkrasti värsket mere- ja metsaõhku hingama!
Tutvuge Saulkrasti linnaga ja armuge sellesse tänu jutustustele, 
legendidele ja sajanditepikkusele ajaloole. Jalutuskäik kestab 
umbes tund.
Hind:
- jutustus – lastele 0,50 latti; täiskasvanutele 1,00 latt;
- Saulkrasti jutustuste kaart – 0,50 latti
(grupis soovitavalt vähemalt 5 inimest). Eripakkumine – jalu-
tuskäigu „Jutustused Saulkrastist” võib ühendada loometöökojaga 
Seasidefeeling. Loometöökoja hind ühele inimesele – 3,50 latti.
Ekskursioonid ettetellimisel.

Ööbimisvõimalused*

Bīriņi loss
bīriņi, Vidriži vald, tel +371 6402 4033, 
+371 2941 6661, 
www.birinupils.lv

Emīla pasaule
Vidriži vald, tel +371 2941 0063, 
www.emilapasaule.viss.lv

Igate loss
igate, Vidriži vald, tel +371 6406 2432, 
+371 2924 5500, 
www.igatespils.lv

Upītes
katvari vald, tel +371 2917 3053, 
www.upites.lv

Meža salas
Limbaži vald, tel +371 2912 2133, 
www.mezasalas.lv

Vecmuiža
Liepupe vald, tel +371 2929 4073, 
+371 2929 7338, 
www.vecmuiza.lv

Skultes muiža
skulte vald, tel +371 2616 0060, 
+371 2954 6818,
www.skultesmuiza.lv

Lauču akmens
skulte vald, tel +371 6406 5423, 
+371 2635 0536, 
www.laucakmens.lv

Baltic Inn
smilšu iela 7, saulkrasti, 
tel +371 6721 8401, www.balticinn.lv

Minhauzena Unda
ainažu iela, saulkrasti, 
tel +371 6795 5198, www.minhauzens.lv

Aizvēji 
jūras prospekts, Zvejniekciems, 
tel +371 2654 7055, 
www.aizveji.lv 

Gurmaanidele*

Bīriņi lossi restoran
bīriņi, Vidriži vald, tel +371 6402 4033, 
+371 2941 6661, www.birinupils.lv

Restoran Lauču akmens
skulte vald, tel +371 6406 5423, 
+371 2635 0536, www.laucakmens.lv
Eripakkumine – võimalik maitsta kohalikku kala

Veskikõrts Igate lossis
igate, Vidriži vald, 
tel +371 6406 2222, www.igatespils.lv
Vedel odrapuder ja karaskid

Lossimõisa kõrts Limbažis
burtnieku iela 7, tel +371 6402 1914 
meeldiv puhkus, maitsvad road, banket-
tide korraldamine

Bufete
ainaži iela 42a, saulkrasti, tel +371 6795 1599

Pagaritöökoda Bemberi
Vidrižu iela 21–1 ja raiņa iela 7, 
saulkrasti, tel +371 6795 1251, 
+371 2926 3357, http://bemberi.lv 
Värskelt küpsetatud saiakesed, kondiitritooted, 
puudega köetavas ahjus küpsetatud pitsad, 
kebab jm.

Kondiitritöökoda 10 balles
ainažu iela 9, saulkrasti, 
tel +371 6795 2873
Kondiitritooted, rukkipirukad ja pitsa

* Täpsemat infot ööbimisvõimaluste 
ja toitlustamise kohta vaadake veebi-
lehtedelt or veebilehte-delt
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