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Dziednieki, pirtnieki, pirtis
SKULTES PAGASTS

1. Viesu māja „Lielvidzemnieki”
2005. gadā atjaunota sena lauku viensēta, kura ir
pārtapusi par labiekārtotu viesu namu ar mājīgu
guļbaļķu pirti.
Viesu nams atrodas klusā vietā, pietiekamā attālumā
no lielceļa un apdzīvotām vietām. Jūs varat pavadīt
atvaļinājumu vai izbaudīt mierīgu nedēļas nogali.
10 km rādiusā atrodas gan ievērojamākās Vidzemes
jūrmalas peldvietas, gan dažādi tūristu iecienīti
apskates un aktīvās atpūtas objekti. 22 gultasvietas.
Tālr. +371 26671855, 26533331
www.lielvidzemnieki.lv

KATVARU PAGASTS

2. Pirts „Teikas”

4. Viesu māja „Upītes”

Piedāvā: slapjo pirti, pēršanos un tējas malkošanu
senlatviešu garā, spēļu zāli, zāli ar kamīnu,
nakšņošanu (līdz 20 personām). Aktīvai atpūtai:
sporta spēles, šūpoles, dīķis.
Pociems, tālr. +371 26404965

Pirts ar dīķi, slotiņām, kamīnzāli, nakšņošana, telts
vietas, ugunskura vietas. Aktīvai atpūtai: volejbola un
futbola laukums, peldēšanās un makšķerēšana pirts
dīķī, šūpoles, šautriņas, novuss u.c. 35 gultasvietas.
Tālr. +37129173053 , www.vietas.lv

3. Pirts „Raudupes”
Piedāvā: pirti ar dīķi, makšķerēšanu volejbolu,
peldēšanos, šautriņas. Telšu un ugunskura vietas.
Iespēja pārnakšņot līdz 15 personām.
4 km no Limbažiem, tālr. +371 26105838

5. ZS “Ceriņi”

Pirts un aktīvā atpūta – braucieni ar bokartiem,
peintbols, sporta laukumi.
Tālr. +371 29406693
info@cerini.lv

VIDRIŽU PAGASTS

6. Brīvdienu māja „Dālderi”

Iekopta un mājīga vide. Saimnieku rūpes un uzmanība
liks jums aizmirst ikdienas rūpes un steigu, sniegs
pozitīvu lādiņu turpmākajam darbam. Lieliska pirts,
makšķerēšana, laiva. Īpaši jūs iepriecinās saimnieku
pašu audzēta pārtika un pagatavotas maltītes.
4(+4) gultasvietas.
Tālr. +371 64066342, 29110248
dalderi@inbox.lv , www.dalderi.viss.lv

PĀLES PAGASTS

8. Viesu māja „Smēdes”

Atrodas skaistā vietā Svētupes krastā. Tā piedāvā
atpūtu gan ģimenēm, gan nelielām grupām. Viesu
rīcībā ir sauna un kamīnzāle (līdz 35 cilvēkiem). Jūs
spirdzinās pelde Svētupē. Taka gar Svētupi, kurā
var apskatīt upes krastu biotopa apsaimniekošanu.
Iespējams nobaudīt saimnieces ceptus pīrādziņus
un plātsmaizes. Piemērota vieta dažādu nometņu
rīkošanai. 32 gultasvietas.
Tālr. +371 6114495, 29188192
smedes@navigator.lv, www.smedes.lv

VIĻĶENES PAGASTS

7. Viesu māja “Emīla pasaule”

Atpūtas nams piemērots dažādu pasākumu rīkošanai.
Komfortabli numuriņi, kur atgūt spēkus jaunai dienai.
Iespēja izkarsēties pirtiņā, varēsiet uzdziedāt karaoke.
Vērot kā krīt sniegs ziemas vidū vai vasaras naktī
lūkoties zvaigznēs, varēsiet sēžot āra SPA vannā. Aktīvai
atpūtai – kvadracikli, peintbols, koka ķekatas, futbols,
volejbols un basketbols. 50 gultasvietas.
Tālr. +37129410063
emilapasaule@inbox.lv, www.atputasnams.lv

9. Viesu māja “Delveri”

Vitrupes senlejā, vienā no skaistākajām un ekoloģiski
tīrākajām Latvijas vietām, kuru ieskauj tīra meža
elpa un upes dzidrums, Jūs gaida lieliska atpūta
viesu namā „Delveri” gan divatā, gan kuplākā draugu
pulkā līdz 30 personām. Pēc garās darba nedēļas
varēsiet doties pastaigā pa mežu, spēlēt volejbolu
vai basketbolu, vēlāk pirtī Jums palīdzēs relaksēties
pirtnieks, bet pēc pirts varēsiet atveldzēties dīķī,
Vitrupē vai siltā ozolkoka baļļā. Viesu nama otrajā
stāvā nakšņošana 28 personām. Ņemiet līdzi arī
bērnus, kuri varēs rotaļāties bērnu laukumā.
Tālr. +371 27036386
delveri@delveri.lv , www.delveri.lv

VIĻĶENES PAGASTS

10. Lauku māja „Dzirnupes”

Viesiem piedāvā nopērties tradicionālajā latviešu pirtī, iz
mantojot tautas dziedniecības senās metodes. Ekoloģiski
tīri produkti un vide, dzīvošana etnogrāfiskā guļbaļķu klē
tiņā. Makšķerēšana, velosipēdi, skiorings (ziemā). Netālu
no mājām atrodas slavenais Āsteres obelisks, ko, domā
jams, 19. gs. 2. pusē uzstādījis Šķirstiņu muižas īpašnieks
Zommers. Obeliskā vēl tagad redzami iekalti hieroglifi.
1 istaba, 2–4 gultasvietas, telšu vietas.
Tālr. +371 6408465

LIMBAŽU PAGASTS

12. Viesu māja „Jokas”

Mājīga, mūsdienīga naktsmītne 14 km no
Limbažiem, sakoptā, vecu koku ieskautā
saimniecībā. Viesiem istabas saimnieka mājas
2. stāvā. Pirts mājiņu var izīrēt atsevišķi. Dīķis
peldēšanai un makšķerēšanai. Saimnieks rīko
paša gatavotā mājas vīna prezentācijas, kas
rādītas arī TV pārraidēs. 6 gultasvietas.
Tālr. +371 64070801, 29132456
jokas@sent.com, www.jokas.com

13. Atpūtas vieta „Viesturi”

Nelielām draugu grupām piedāvā lielisku atpūtu
pirtiņā, kas atrodas pašā Riebezera krastā. Tajā varat
gan sarīkot nelielas svinības, gan vienkārši atpūsties,
makšķerējot, peldoties un dodoties izbraucienos ar
laivu. Iespēja pārnakšņot līdz 10 personām.
Tālr. +371 29740872

14. Viesu māja „Purmaļi”
11. Atpūtas komplekss “Dārziņi”

Sauna – pirts, banketu zāles. Atpūtas istabiņas, virtuve,
pirts kubla zem zvaigznēm. Pieejams: sporta halle,
sporta laukums, telšu vietas, viesu māja.
Tālr. +371 26523482, 26344518, www.darzini.viss.lv

Iecienīta svinību vieta un naktsmītne ar 26 gultas
vietām un latvisku pirti. Piedāvā ekskursiju pa Lādes
ezeru virkni un aizraujošu stāstījumu par to izcelsmi.
Maltītē – paša saimnieka ceptas plānās pankūkas.
Tālr. +371 29119780
pauls.lielmanis@inbox.lv, www.purmali.viss.lv

LIMBAŽU PAGASTS

15. Atpūtas vieta „Bruņķīši”

Piedāvā atpūtu brīvā dabā pie iecienītā Bruņķīšu
ezera. Viesu rīcībā ir brīvdienu māja, telšu un
ugunskura vietas, pirtiņa, laivas, ūdensvelosipēdi,
iespēja makšķerēt. 2 gultasvietas, iespēja pārnakšņot
līdz 15 personām.
Tālr. +371 29379572

17. Pirts „Mucenieki”

Pirts, laivu un katamarānu noma, telšu vietas,
ugunskura vietas, makšķerēšanas un peldēšanās
iespējas. Iespēja pārnakšņot.
Tālr. +371 29250431

18. Atpūtas komplekss „Meža salas”

16. Pirts „Noriņi”

Kamīnzāle, biljards. 3 istabas, 5 gultasvietas.
Ozolaine, tālr. +371 29827007

Meža vidū izveidotu gleznainu ezeriņu ieskauta atpūtas vieta visām gaumēm piedāvā veselīgu atpūtu brīvdienu
mājiņās, viesu namā, pirtiņā, ar labierīcību māju aprīkotās telšu un ugunskuru vietās. No sportiskām aktivitātēm
ir pieejami dažādi sporta laukumi, izklaides ūdenī un mežā, kā arī organizējam aizraujošus pārgājienus un
ekskursijas. Makšķerniekiem piedāvājam ekskluzīvi lielu un dažādu zivju makšķerēšanas iespējas. “Meža Salu”
virtuve piedāvā garšīgus un veselīgus ēdienus visiem viesiem, kā arī klāj banketu un svinību galdus. Ziemā ir
iespējama zemledus makšķerēšana, distanču slēpošana, slidošana un izglītojoši pārgājieni mežā.
Tālr. +371 29122133 info@mezasalas.lv, www.mezasalas.lv
Pirtī ērti jutīsies līdz 20 personu liela kompānija. Veselīgas atpūtas cienītājiem piedāvā ārstniecisku un
relaksējošu masāžu kā arī sertificēta pirtnieka pakalpojumus. Pirtnieks – Meža Roberts, pēršanās procedūrās
pielieto dažādu ārstniecisko augu slotas, kā arī Baltu zīmju enerģētiku.
Tālr. +371 29214946, robertskv@tvnet.lv

BIOLOĢISKAS SAIMNIECĪBAS
SKULTES PAGASTS

19. ZS „Paparžkalni”

Aitkopība, vilna, zeķes. Tālr. +371 29205663

20. Vides veselības saimniecība „Cērpi”

Sertificēts dziednieks piedāvā dziedniecības pakal
pojumus veselības atgūšanai – individuālu pēršanu
zāļu pirtī. Iepazīšanās ar ārstniecības augu kolekciju, un
informāciju par to izmantošanu; izglītojošas programmas
par veselības uzturēšanu un atgūšanu; relaksācija dabā.
Individuālu pamācību sevis attīstīšanai. Vienlaicīgi
pieņem 1–2 cilvēkus.
Tālr. +371 29527291, www.pirtslietas.lv

21. Vides veselības saimniecība „Ezermalas”

Ir kā radīta ģimenēm ar bērniem, lai dabiskā latviskā vidē atgūtu spēkus jaunam darba cēlienam. Vasarā aicina
iepazīt tuvāk DABAS ZĀLES – pirtij, zāļu tējām, smaržai, dzijas krāsošanai. Kad un kādi augi jāvāc pirtsslotām,
kā un kad jāsien slotas, kā jāžāvē un jālieto. Kad un kā vācami ārstniecības augi veselīgām un garšīgām zāļu
tējām. Kāda smaržu bagātība ir mūsu Latvijas augos un kā šīs smaržas ietekmē mūsu pašsajūtu. ar kādiem
augiem senāk krāsoja dzijas. Varēsiet pamēģināt sasiet pirtsslotu, savākt savu zāļu tēju, atrast savu smaržu vai
piedalīties dziju krāsošanā, pērties tradicionālā latviešu pirtī. Nelielam apmeklētāju skaitam.
Tālr. +371 26423054, 26550397

VIDRIŽU PAGASTS

22. ZS „Sautlāči”

Interesenti var tuvāk iepazīt dabas „zaļo aptieku”
(vairāk nekā 300 augu dažādību). Apmeklējot
plašo ekspozīciju, jebkurš veselīga dzīvesveida
piekritējs var tuvāk piekļūt FITOTERAPIJAS
noslēpumiem: pats iemācīties sasiet visplašākā
spektra zaru-zāļu-ziedu pirtsslotiņas, izgatavot
aromātiskos miega spilventiņus, „pirts gariņus”,
„drogu vannas”, dziednieciskās tējas vai augu
pulverizētos uztura bagātinātājus.
Tālr. +371 29479172
Šinšillu apskate.
Tālr. +371 26792029

KATVARU PAGASTS

23. ZS „Reķi”

Integrētās augļkopības saimniecība,
8,3 ha ābeļdārzs, vairāk kā 20 ābolu
šķirnes, 8000 ābelītes. Liela augļu
glabātava, ābolu un sulas realizācija
saimniecībāvaipiegādepēcpasūtījuma.
Saimniecības apskate, konsultācijas
augļkopībā, ekskursijas un izbraucieni
pa dārzu ābolu vagoniņos. Iepriekšēja
pieteikšanās.
Tālr. +371 29430161 (Lāsma Jonele)
LIMBAŽU PAGASTS

24. ZS „Bajāri”

Piedāvā atjaunot spēkus sporta laukumos,
iespēju organizācijām rīkot sporta spēles.
Volejbols, basketbols, futbols, badmintons,
telšu un ugunskura vietas, laivas, pirts,
makšķerēšana, veselīga lauku maltīte.
Tālr. +371 64050654, 26302213

25. Lauku māja “Lauciņi”

Visticamāk, ka atpūta “Lauciņos” jūsu atmiņā
paliks ar īpašo mieru un klusumu, kur apkārt
mājai esošie koki, neļauj pat vējiem pūst.
Lauku mājā ir 9 mājīgas istabiņas, WC un
dušas telpas, kā arī pilnībā aprīkota virtuve.
Koplietošanas telpa ar TV un klavierēm. Iespē
ja baudīt bioloģiskā saimniecībā ražotus un
oriģināli pagatavotus ēdienus, pašu ceptu
maizi.
Tālr. +371 29466955, 29155502

26. SIA „Mikaitas”

Bioloģiskā saimniecība, kuras ganāmpulkā ir ap 700 aitu, jēru un
teķu, bet 50 šķirnes aitu iekļautas valsts lauksaimniecības dzīvnieku
ģenētisko resursu saglabāšanas programmā. Saimniecībā ievesti
valstī pirmie un pagaidām vienīgie Oksforddounas (Oxford Down) teķi
un aitiņas, kas ir Latvijas apstākļiem ļoti piemēroti dzīvnieki – izturīgi
un ātri pieņemas svarā. Ganāmpulku īpašniekiem varēs piedāvāt
augstvērtīgu vaislas materiālu, lai iegūtu ātraudzīgus jērus ar teica
mām gaļas īpašībām. Uzņem un iepazīstina ar aitkopību. Pārdod jēru
gaļu visu gadu. Aitu gaļas desiņas. Iepriekšēja pieteikšanās.
Kaijciems, “Bodītes”, tālr. +371 29140849

LIMBAŽU PAGASTS

27. ZS „Jaunītes”

Piena lopkopība un graudkopība. 20 dažādu šķirņu
govis. Pēc iepriekšējas pieteikšanās iespējams
iegādāties pienu, krējumu, sieru, biezpienu, sieru,
putraimus un grūbas.
Kaijciems, tālr.+371 26376751 (Gints Blūms),
29179074 (Vilnis Blūms).

28. ZS „Klētnieki”

Nodarbojas ar dārzkopību, augļkopību un lopkopību.
Pēc iepriekšējas pieteikšanās iespējams iegādāties
gurķus, tomātus, kāpostus, bietes, sīpolus, burkānus,
puķukāpostus, zemenes, lauku olas un pienu.
Kaijciems, tālr. +371 26324507 (Kaspars)

BRĪVZEMNIEKU PAGASTS

30. Bioloģiskā saimniecība “Vīksnas”

Saimniecībā nodarbojas ar aitkopību un strādā ar videi draudzīgām metodēm. Liela vērtība tiek pievērsta
apkārtējās ainavas veidošanai. Daiļdārzs guvis atzinību gan vietēja, gan plašāka mēroga skatēs.
„Vīksnas” piedāvā:
• ekskursiju pa saimniecību, stāstījumu par saimnie
cību un vilnas iegūšanas procesu;
• aitu ganāmpulka apskati;
• aitkopības produkcijas – vilnas, aitādas, no vilnas
filcētu rotaslietu un suvenīrus;
• daiļdārza apskati.
Pastaigā pa meža taku var vērot smaržīgās
naktsvijoles un savvaļas orhidejas.
Puikule, blakus Limbažu–Alojas šosejai.
Tālr. +371 29107389
e-pasts: sarmitebraslava@inbox.lv

29. ZS „Unkšas”

Dārzkopība – gurķi, tomāti, zemenes un avenes.
Kaijciems, tālr. +371 28371182

VESELĪGA PĀRTIKA
SKULTES PAGASTS

31. Lauku labumu tirgus Skultē

Iespējams iegādāties mājās ražotos produktus un
izstrādājumus.

KATVARU PAGASTS

32. Sarmīte Strazdiņa

Cep īstus lauku pīrādziņus un plātsmaizes.
Pociems, tālr. +371 26556860

LIMBAŽI

33. N. Bomja maiznīca „Lielezers”

Maize, kuru var pazīt pēc garšas. Rudzu maize,
rupjmaize, saldskābmaize, baltmaize, graudu maize,
rauši, Viduslaiku maize, Acteku maize, kliņģeri.
Izbraukuma tirdzniecība. Pasūtījumu pieņemšana,
pasūtījumi. Iespēja iepazīties, kā top maize.
„Stekļi”, tālr. +371 64023391
www.lielezers.lv

VIDRIŽU PAGASTS

34. Igates pils dzirnavu krodziņš

Dzirnavu krodziņā piedāvājam nobaudīt gardus
senlatviešu ēdienus - miežu putru un plāceņus no
ekoloģiski tīriem putraimiem, kurus maļ Igates pils
Dzirnavās.
Vasarā iesakām ieturēt maltīti terasē, ezera krastā,
izbaudot neaizmirstamu skatu uz pili. Tikmēr
bērniem iespējams aktīvi pavadīt laiku, spēlējoties
rotaļu laukumā.
Pēc maltītes iesakām izbaudīt pastaigu pils parkā,
priecējot sirdi ar pils rožu skaistumu un šarmu.
Lai veselība turētos un būtu mundrums darbam,
piedāvājam relaksēties Igates pils pirtī un atvēsināties
baseinā ar zemūdens masāžu un kaskādi.
Igate, tālr.+371 64062222, 64062432,
29407386, 29245500
www.igatespils.lv, igatespils@igatespils.lv

NETRADICIONĀLĀ LAUKSAIMNIECĪBA
KATVARU PAGASTS

35. ZS „Zivtiņas”

Zivju audzēšana, realizēšana, makšķerēšana.
Sniedz konsultācijas zivju audzētājiem un zivju dīķu
ierīkošanai. Dīķu kopplatība ~ 50 ha. Makšķernieku
dīķis 10 ha. Karpas, līņi, līdakas, taimiņi, zandarti,
raudas, karūsas, asari. Licenzētā makšķerēšana.
Ugunskura vietas. Pavasaros un rudeņos var iegā
dāties zivju mazuļus.
10 km no Limbažiem.
Tālr. +371 26559605(Aldis Vendeliņš),
+371 21631544 (Līga Vendeliņa)

36. ZS „Bitītes”

Biškopība.
Tālr. +371 64050543 (J. Matīss)

37. ZS „Vecdzelves”

Lauksaimniecības darbarīku un etnogrāfisko priekš
metu kolekcija.
Tālr. +37164030616, Vāle Lilija (iepriekšēja
pieteikšanās, agri pavasarī un vēlu rudenī
apgrūtināta piebraukšana).

38. ZS „Priedītes”

Lauku sētā ir trušu dārzs, ugunskura vieta, volejbola
laukums. Apmeklētājiem piedāvā mājdzīvnieku ap
skati, arī izjādes un izbraucienus ar zirgiem. Mazām
grupiņām un ģimenēm ar bērniem var piedāvāt telšu
vietas un pirtiņu. Iepriekšēja pieteikšanās.
Tālr. +37129287290 (Zane Magone),
26499057 (Līga Magone).

VIDRIŽU PAGASTS

VIĻĶENES PAGASTS

LIMBAŽU PAGASTS

39. ZS “Gundegas”

40. ZS “Vīnkalniņi“

42. ZS“Bērzkalni”

Pētnieciskā jaunsaimniecība – pētniecība, jaunu
tehnoloģiju izstrāde, (inovācija) bioloģiski aktīvu
vielu un produktu ieguve un audzēšana; lauku
izmēģinājumi lielogu dzērveņu audzēšanā Latvijā,
dārzkopība – henomeļu, upeņu, smiltsērkšķu, pīlā
džu, aroniju, irbeņu audzēšana. Ekskursijās iepazīst
dabīgo un iznīcināto purvu – sauktu par brūniem
tuksnešiem, dižbrūkleņu audzes, audzēšanas tehno
loģijas, lāceņu audzes. Iespējama produktu degus
tācija.
Bīriņi, tālr. +371 26128457
www.spats.lv andris.spats@gmail.com

Piedāvā atpūsties kādā no divām pirtiņām - svaigā
priedes koka guļbūves pirtī – atpūtas mājā ar
banketzāli (“Laumas”) vai nelielā pirtiņā tusiņam
(“Vīnkalniņi”).
Tāpat arī piedāvājam iegādāties zemeņu, upeņu
un smilšērkšķu stādus, savukārt sezonas laikā varat
nobaudīt un nopirkt bioloģiski audzētus augļus un
ogas (bumbierus, zemenes, zemenes, ķiršus, upenes,
plūmes, jāņogas u.c.), un dārzeņus (tomātus un
gurķus).
Tālr. +371 29175068
gbibers@inbox.lv

Piemājas saimniecībā var apskatīt 24 šķirņu vistas (tai
skaitā arī ļoti retas sugas), fazānus, baložus un pāvus,
tīrasiņu trušus, arī milzu trušus. Jo īpaši mīļi un jauki
ir mini Šetlandes poniji. Atpūtas vieta – ugunskura
vieta, galdiņš, soli.
Lādezers, tālr. +371 27400350

43. ZS „Ērmi”

Zirgu izjādes.
Tālr. +371 22005872 (Maija Liepiņa)

41. SIA „Krogzeme”

Latvijā audzēti stādi. Lapu koki un krūmi –
spirejas, bārbeles, fizokarpi. Skuju koki – tūjas,
kadiķi, egles.
Ķirbiži, “Censoņi”, tālr. +371 29255443
diana@krogzeme.lv
www.krogzeme.lv

UMURGAS PAGASTS

44. ZS „Purmaļi”

Strausi, truši, murkšķi, Kamerūnas pundurkazas,
pāvi.
Tālr. +371 29158705

45. Suņu sporta skola “Džipo&CO”

Skola darbojas no 2000. gada direktores I. Brokānes vadībā. No 2002. gada audzēkņi piedalās ar paraug
demonstrējumiem dažādos pasākumos. Jau vairākus gadus vasarās – Latvijā vienīgā vietā – bērni un pusaudži
apgūst jauno suņu pavadoņu un instruktoru – mācekļu iemaņas; apgūst līnijdejas, atjauno skolas sporta
inventāru, voljerus, aktīvi sporto.
ZS “Saulrīti”, tālr.+371 29120225

DABAS TAKAS PASTAIGĀM
PĀLES PAGASTS

46. Niedrāju–Pilkas purvs

Klasisks sūnu purvs, kurā izveidota taka ar skatu plat
formu putnu novērošanai. Purvs ir nozīmīga uzturē
šanās un ligzdošanas vieta tādiem putniem, kā dzērve,
sudrabkaija, kajaks. Ja paveiksies, ieraudzīsiet arī melno
stārķi, sējas zosi, ķīķi, mazo ērgli, rubeni, mežirbi,
dzelteno tārtiņu u.c. Iespējami Ziemeļvidzemes bio
sfēras rezervāta vides gida pakalpojumi.
www.biosfera.gov.lv

VIĻĶENES PAGASTS

47. Ķirbižu meža taka

Iepazīstina ar Latvijas mežiem
raksturīgo augu valsti un
ļauj novērtēt cilvēka darbību
mežā. Taka sākas pie Ķirbižu
meža muzeja un lokveidā
stiepjas gar abiem Vitrupes
krastiem. Taka ir 2,1 km gara,
un tās ievērojamākais objekts
ir Vālodzes dižozols 6,52 m
apkārtmērā.

LIMBAŽU PAGASTS

48. Lādezera
kultūrvēsturiskā izziņas
taka

Taka sākas no skoals lielās ēkas,
ietver iekoptā daiļdārza apskati
pie pirmskolas, virzās līdz
Empagu svētavotam, Ozolkalnu
dižozolam, kas iekļauts sau
dzējamo valsts dabas objektu
sarakstā, gar Nabes muižu
aizved līdz Latvijā vienīgajai
Sibīrijas ciedru audzei. Gar Rein
upītes krastu, kur bērni ierīkojuši
mazu peldvietu, tā noslēdzas
pie vecajām Nabes muižkungu
kapenēm. Informatīvās zīmes,
ugunskuru un atpūtas vietas.
Tālr. +371 64055643

49. Atpūtas vieta „Priedītes”

Atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā pie Dziļezera –
viena no neskartākajiem un skaistākajiem ezeriem Jumpravmuižas
ezeru virknē. Jūs sajūsminās daudzgadīgas ozolu un ošu audzes, neskartā
daba, klusums, miers un īpašā aura, kas ir pie ezera. Jūsu rīcībā ir telšu
un ugunskura vietas, varēsiet makšķerēt (pieejami makšķerēšanas pie
derumi, laivas), doties pastaigā pa Dziļezera dabas taku.
Tālr. +371 26179055 , www.vietas.lv

VIDRIŽU PAGASTS

50. Bīriņu pils

Plašs parks ar pastaigu takām un skatu
laukumiem. Izbraukumi ar laivām,
izjādes ar zirgiem, izbraucieni droškā
vai kamanās, velosipēdu īre. Pils telpas
piemērotas viesībām un semināriem.
Pilī iekārtota viesnīca (līdz 120 perso
nām) un restorāns. Dārznieka mājā 66
gultasvietas. Pils pagrabstāvā atrodas
pirtis. Ūdensdzirnavās ierīkots krodziņš.
Bīriņi, tālr. +371 64024033
hotel@birinupils.lv, www.birinupils.lv

LĒDURGAS PAGASTS

51. Lēdurgas dendroparks

Koki un krūmi ir veselības un enerģijas avots.Lēdurgas
dendroparkā ir vairāki desmiti koku un krūmu ar
fantastiskām dziedināšanas spējām.
Iespējams iegādāties koku un krūmu stādus.
Tālr. +371 29432663, www.ledurgasdendroparks.lv
info@ledurgasdendroparks.lv

LIEPUPES PAGASTS

53. Minhauzena muzejs un Meža taka

Piedāvājam izbaudīt veselīgu atpūtu Minhauzena
Meža takā, kur, pastaigājoties pa 5,3 km garo
apses koka taku (garākā šāda veida taka Eiropā),
iespējams iepazīties ar Minhauzena piedzīvojumu
atspoguļojumu dažādās neparastās koka figūrās.
Ejot pa taku, sastapsiet gan uzpūsto mušu, krokodilu,
vilku ragavās u.c., kā arī varēsiet atpūsties vairākās
pieturvietās. Bērniem piedāvājam izbaudīt aktīvu
atpūtu rotaļu zemē.
Tālr. + 371 64065633
www.minhauzens.lv, minhauzens@minhauzens.lv

54. Viesu nams „Vecmuiža”

Viesu nama komplekss atrodas skaista meža ielokā,
3 km no jūras. Atpūtai no ikdienas stresa piedāvājam
veselīgu relaksācijas programmu:
• pastaigas pa mežu, izbaudot sēņošanas un
ogošanas priekus,
• sporta garu spēcināt minigolfa spēlē,
• relaksēties pirtī,
• svaigā gaisa atspirdzinājumu izbaudīt ārā kublā,
• nakšņot mājīgos numuriņos vai mājiņā ar
ūdensgultu.
Tālr. +371 29294073, 29297338
www.vecmuiza.lv , vecmuiza@navigator.lv

52. Purezera purva taka

Apmēram 3 km gara, kas ved uz ezeru purva vidū.
Iespējams atpūsties, ir piknika vietas.
Puikule, tālr. +371 26484471

LIMBAŽI

55. Nūjošana Lielezera dabas takā.
Tālr. +371 64070608

Informāciju apkopoja: Gita Svilāne, Daina Čakste
Foto no Limbažu TIC arhīva
Dizains: Anda Nordena (Dizaina studija “Autos”)
2009

Izdošanu finansē
Limbažu rajona padome un
VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka”
projektu konkursa “Pilnveidojot sevi, dod citiem” ietvaros.

