
Ko apsKatīt un iepazīt?

ingrīdas Žagatas KeramiKas darbnīca 
“cepļi” (iepriekšēja pieteikšanās)
Darbnīca ir atvērta ekskursantu grupām un visiem, 
kam interesē keramikas radīšanas process. «Cepļos» 
jūs varat iepazīties ar keramikas vēsturi, piedalīties 
izglītojošā paraugdemonstrējumā, paši iejusties pod-
niekmeistara lomā un piedalīties cepļa izņemšanā. 
Īpaši piedāvājam pašiem piedalīties piemiņas li-
etu izgatavošanā ģimenēm, darba kolektīviem un 
individuāli, jums svarīgos dzīves notikumos (kāzas, 
kristības, jubilejas, u.c.).

1  EUR  skolēniem, pensionāriem
2  EUR pieaugušajiem
Adrese: “Cepļi”, Skultes pagasts, 29234867  
 www.cepli.lv

arņa preisa KeramiKas darbnīca 
(iepriekšēja pieteikšanās)   
Vidzemes podnieka A. Preisa darbnīcā Skultes pagasta 
Zelmeņos iespējams vērot trauku tapšanu, aplūkot 
ekspozīciju un iegādāties traukus, jaukā laikā izmantot 
ugunskura vietu līdzās atklātās uguns ceplim. Dravas 
apskate un bišu produktu degustācija.

cena pēc vienošanās
Adrese: “Zelmeņi”, Skultes pagasts, 29783447
 www.zuguart.com

zirgaudzētava “Kroņi” 
(iepriekšēja pieteikšanās)
Saimniecībā ir 11 zirgi, pēc genofonda zirgu skaita 
piektā lielākā zirgu audzētava Latvijā. Ar īpašu 
uzmanību un entuziasmu attiecas pret ģenētisko zirgu 
saglabāšanu un audzēšanu.

izjādes ar zirgiem no 15 EUR
treniņi individuāli un grupā no 10 EUR
vingrošana zirga mugurā pēc Amerikā atzītas 
“SpiritHorse” metodes no 10 EUR
 Adrese: “Kroņi”, Skultes pagasts, 26880250  
 www.kroni.lv

sKultes muiŽas parKs
Muižas teritorijā ir 7 ha plašs, sens parks ar simtgadīgām 
liepu, ozolu un ošu alejām. Muižā ierīkots viesu nams, 
atpūtas komplekss. 

Adrese: Skulte, Skultes pagasts, 26160060, 
 www.skultesmuiza.lv

sKultes sv. matīsa evaņģēlisKi 
luterisKā baznīca (iepriekšēja pieteikšanās)
Skultes luterāņu baznīca celta 1757. gadā pēc 
J.Mazungena projekta barokālās formās. Saglabājies 
vecais altāris un kancele ar gleznojumiem ( 18.gs vi-
dus). Zem baznīcas grīdas ir apbedījumi. Adventa laikā 
baznīcas priekšā top lielākais Adventa vainags Latvijā.

Adrese: Skultes pagasts
www.skultesbaznica.lv

sKultes lauKu labumu tirdziņš
Sestdienās darbojas Skultes lauku labumu tirdziņš, kur 
pieejami produkti no Latvijas zemnieku saimniecībām- pi-
ena produkti ,gaļa, medus, zivis, dārzeņi, ogas, konditore-
jas izstrādājumi, kā arī stādi, metāla kalumi, koka grebumi, 
rokdarbi un daudz citu preču. 

Darba laiks katru sestdienu no pl. 7.30 līdz 13.00 
Adrese:  Skulte, 26525513
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lielais lauču aKmens
Lielais Lauču jūrakmens ir valsts aizsargājams dabas 
objekts. Ir zināms, ka Lauču akmenim piemīt īpašas 
spējas. Lielā akmens apjoms sasniedz 20 m3.
Pie kempinga/restorāna “Lauču akmens”, liedagā. 

Adrese: “Lauči”, Skultes pagasts, 26350536,   
 www.laucakmens.lv

poniju Klubs ‘’perspeKtīve’’  
(iepriekšēja pieteikšanās)
Piedāvājam skaistu izjādi stundas vai pusstundas 
garumā gar jūras krastu bērniem vecumā no 2-10 gad-
iem. Pie mums ir vieta, kur tuvāk iepazīt ponijus, iegūt 
pieredzi, satikt jaunus draugus un jauki pavadīt laiku.

izjāde ar ponijiem 15 EUR/1h
izjāde ar ponijiem 10 EUR/30min
Adrese: Ziemeļblāzma, Skultes pagasts,   
 22353285
 www.perspektive.mozello.com

Kur pusdienot? 
restorāns “lauču aKmens”
Restorāna ēdienkartē dominē augstas kvalitātes vietē-
jajās Baltijas jūras zivis. Ir arī gaļas un latviešu virtuves 
ēdieni. naktsmītnes, restorāns, virtuve, telpas seminā-
riem (vietu skaits 50), telpas svinībām (vietu skaits 50), 
pirts, treileru pieslēgums, telšu vietas, piknika vieta, 
peldvieta, makšķerēšana, laukums sporta spēlēm.

Adrese: “Lauči”, Skultes pagasts, 26350536
 www.laucakmens.lv

Limbažu novada tūrisma informācijas centrs

Limbaži, Torņa iela 3, LV - 4001,  
Tālr.: +371 64070608

visitlimbazi.lv

Informācijai:
Maršrutā atrodas marķēti Dzelzs priekškara maršruts Eiro Velo 13, Piļu un muižu maršruts Nr. 109

Kultūras un izglītības biedrība “Vīzija” piedāvā laivu nomu, kā arī lieliski pavadīt laiku atpūtas vietā pie 
Aģes upes (Mandegās), tālr. 26419301, www.skulte.lv/biedribas

Ko darīt nedēļas nogalē
limbažu novadā

3.maršruts
dunte, skulte, lauči

Foto: A.Gaidis, N.Smelteris, I.Evertovskis, 
Limbažu novada TIC arhīvs

/VISITLIMBAZI

mājas saldējums “gogelmogels” 
(iepriekšēja pieteikšanās) 
Mājražotāji Jānis un Ieva gatavo brīnumgardu, dabīgu 
mājas plombīru “Gogelmogels” un gaida ciemos. Go-
gelmogelam izmantotās olas nāk no pašu mājas vistām.

2.50 EUR (ekskursija+saldējums)
Adrese: “Ceplīši”, Skultes pagasts 
 29177990, 26544480
 gogelmogels@gmail.com
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