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Uzklikšķiniet uz izvēlētās maršruta pogas uzināsiet informāciju  
par tūrisma objektu
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Brīvdienu maršruts
Bīriņi-Limbaži-Tūja-Saulkrasti

Bīriņu Pils (1860). Bīriņi, Vidrižu pag., tālr.:64024033, 29416661, www.birinupils.lv 
Muižas īpašnieku dzīvojamo māju ieskauj romantiska un skaista vide, ko veido parks, ezeri un muižas ēkas. Pilī iekārtota viesnīca un restorāns, 
telpas piemērotas kāzu svinībām, viesībām un semināriem. Uzņemam ekskursantus Pils, Pils skatu torņa, Ūdensdzirnavu muzeja un senā parka 
apskatei.

Ieeja: teritorijā Ls 1.50+ pils apskate Ls 1.00
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4 Lēdurgas dendroparks. Lēdurga, tālr.: 29432663, www.ledurgasdendroparks.lv  
Parkā aug ap 1000 dažādu sugu un šķirņu koki un krūmi. Ikvienā gada laikā parks burvības pilns. Iepazīsti dendroparka daudzveidību ekskursijas 
laikā pašu acīm, baudot pastaigu parka teritorijā. Piedāvājam atraktīvo gidu pakalpojumus grupām bez papildus samaksas. Blakus esošajā Ārijas 
stādaudzētavā var iegādāties iepatikušos stādus.  Ieeja: Ls 0.60/1.00 

Kalējdarbnīca SIA „KALUMI”. Vidriži, Vidrižu pag., tālr.: 29462999, www.kalumi.lv 
Latvijas Amatniecības kameras kalējmeistars, Tautas Daiļrades meistars Kaspars Auza uzņem visus interesentus kalējdarbnīcā. Atraktīvas pārbaudes 
jaunlaulātajiem, sava laimes pakava nokalšana.

Iespēja izstrādāt un piedalīties pašam sava projekta-kaluma izgatavošanā kalējmeistara uzraudzībā

Laugas purvs. Bīriņi, Vidrižu pag., tālr.: 26485589, 26128457, www.spats.lv 
Purvs atjaunots Dabai, audzējot lielogu dzērvenes. Ekskursijām (aprīlis-novembris) piedāvā dabīgo purvu ar akačiem (lauga- akacis līvu val.). Daud-
zu Amerikas un Latvijas dižbrūkleņu šķirņu audzēšanas tehnoloģijas (11ha), ugunskura vieta birzī, ogu talkas (oktobrī). Dažādu ogu, augļu sukāžu 
un sīrupu ražotne „Vērdiņos”, jauna tehnoloģija, degustācija, veselības produktu tirdzniecība (visu gadu, izņemot svētdienas). Ieeja: Ls 1.00/pers., 
grupai pēc vienošanās.
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Komponista E.Melngaiļa memoriālā māja. „Melngaiļi”, Vidrižu pag., tālr.:26428989, www.igatespils.lv 
Apmeklētājiem tiek piedāvāta mācību stunda, iepazīstot komponista Emiļa Melngaiļa dzīvesstāstu un daiļradi, ieklausoties kora mūzikā, kā piemiņas 
dāvana tiek pasniegta liecība. Pastāvīgā ekspozīcija par etnogrāfu un kordiriģentu Melngaili. Radošas aktivitātes- zīmēšana, rakstīšana, putnu 
piespraužu izgatavošana mazākajiem apmeklētājiem. Putnu ekspozīcija. Putnu vērošanas ekspedīcija dabā, visai ģimenei vai grupām, pieteikt 
iepriekš. Ieeja: Ls 0.60
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8 Veselības augu funkcionālā brīvdabas ekspozīcija. Z/s „Sautlāči”, Vidrižu pag., tālr.: 29479172

Vairāk nekā 300 veidu veselības augu dažādība ekoloģiski tīrā vidē augu pielietojums pārtikā un   fitoterapijā, zaļie kokteiļi, fitoprodukti veselībai un 
fitosuvenīri dāvināšanas priekam. Ieeja: Ls 1.00 

Šinšillu apskate. Z/s „Sautlāči”, Vidrižu pag., tālr.:26792029

Var uzzināt visu par šinšillu izcelsmi, aplūkot un samīļot zvēriņus. Ieeja: Ls 1.00

Igates pils un Igates pils dzirnavas. Igate, Vidrižu pag., tālr.:64062432, 29245500, www.igatespils.lv 
Pils (celta ap 1880.g.) un tās gleznainā apkārtne ir ideāls brīvdienu galamērķis ģimenēm, pieturvieta apceļojot Vidzemi, kā arī brīnišķīga vieta 
svinībām- romantiskām kāzām, elegantiem banketiem un ballēm. Igates pilī apskatāma izcilā Latvijas kara flotes virsnieka, zemūdenes “Ronis” kom-
andiera, Latvijas Jūras akadēmijas goda profesora, cienīta pedagoga jūrskolās un novadnieka Hugo Legzdiņa piemiņas ekspozīcija. Ieeja: Ls 1.20

www.visitlimbazi.lv • www.saulkrasti.lv Uz karti
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Viesu māja „Jokas”. Limbažu pag., tālr.: 64070801, 29132456, www.jokas.com 
Mājas vīns no saimnieku pašu audzētām jāņogām, upenēm, ķiršiem, bērzu sulas, ozollapām, rabarberiem, ērkšķogām, āboliem, dzērvenēm, 
liepziediem, gurķiem, u.c. Saimnieks rāda un stāsta par vīna raudzēšanu. Degustācijas.
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11 Maiznīca „Lielezers”. „Stekļi”, Limbažu pag., tālr.: 640223391, www.lielezers.lv
Maize, kuru var pazīt pēc garšas. Rudzu maize, rupjmaize, saldskābmaize, baltmaize, graudu maize, rauši, Viduslaiku maize, Acteku maize, kliņģeri. 
Ekskursijas darba dienās.

Mini ZOO, z/s „Bērzkalni”. Lādezers, Limbažu pag., tālr.: 27400350

Piemājas saimniecībā var apskatīt 24 šķirņu vistas (tai skaitā arī ļoti retus eksemplārus), fazānus, baložus un pāvus, stirnu Čiepu, mini cūku Piparu un 
Ca-De-Bou šķirnes suņus. Tīrasiņu trušus - arī milzu trušus. Jo īpaši mīļi un jauki ir mini Šetlandes poniji. Atpūtas vieta- ugunskura vieta, galdiņš, soli. 

Ieeja: Ls 1.50/2.00, grupām atlaides.

www.visitlimbazi.lv • www.saulkrasti.lv Uz karti

12 Limbažu Lielezera pludmale, tālr.:26142812

Labiekārtota pludmale, bērnu rotaļu laukums, laivu, ūdensvelosipēdu noma, sporta laukumi, pontonu laipa. Lielezera dabas taka. Izveidota Limbažu 
Lielezera ZA galā, 3.6 km garumā. Ezera ziemeļu galā  izbūvēts putnu novērošanas tornis. 
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Hanzas savienības pilsēta
Limbažu vēsturiskais centrs unikāls ar savu plānojumu jeb radiālo ielu tīklu, kas veidojies 1385.
gadā pēc pilsētas aizsargmūra uzcelšanas. Vecpilsētā saglabājusies lielākā daļa 18.gs II puses apbūve.

Limbažu pilsdrupas un skatu tornis. Burtnieku iela 7, tālr.: 64070632 

Vienīgā pils Latvijā, kurā saglabājušies gotikas perioda vārti. Bijusī Rīgas arhibīskapa rezidence. 
Uzkāpšana tornī: Ls 0.20 

Limbažu muzejs, Burtnieku iela 7, tālr.: 64070632

Bijusī Pilsmuižas pārvaldnieka ēka, celta klasicisma periodā. Tajā izvietotas 3 izstāžu un 3 ekspozīciju 
zāles. Ieeja: Ls 0.30/0.60

Vecais ugunsdzēsēju depo, Torņa iela 3, tālr.: 64070608

Vecais ugunsdzēsēju depo eleganta t.s. ķieģeļu stila celtne. Iespēja uzkāpt tornī 14 m virs pilsētas. 
Ieeja: Ls 0.20/0.40 Ēkas kreisajā spārnā izvietojies tūrisma informācijas centrs. 

Sienu gleznojumi „Vecajā rātsnamā”. Burtnieku iela 4, Limbaži, tālr.: 64070632

Turīga Limbažu pilsoņa savrupmāja, no 19.gs. vidus pilsētas Rātsnams. Ēkas mansarda stāvā atjaunoti 
grezni rokoko perioda izskaņas interjeri.

Limbažu ev.lut. baznīca, Dailes iela 2, Limbaži, tālr.:29430665

Zviedru laiku lieciniece, valsts nozīmes agrīnā baroka piemineklis.

Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo baznīca, Klostera iela 8, Limbaži, tālr.:64023538

Celta 1903. gadā, lielākā pareizticīgo baznīca Vidzemē, atrodas bijušā viduslaiku klostera teritorijā.

SIA “Limbažu Tīne, Pļavu iela 4, tālr.:29466036, www.limbazutine.lv
Uzņēmumā tiek ražota vilnas dzija, austi augstvērtīgi vilnas un linu audumi, segas, pārklāji, pledi, galdauti, 
lakati un citi tekstilizstrādājumi. Iepriekš piesakoties darba dienās iespējams iepazīties ar ražotni.

Mūžizglītības centrs “Filcītis”, Mūru iela 21, tālr.:26525600

Stāstījums par bijušo “Limbažu Filcs” ražotni, ar iepriekšēju pieteikšanos iesēja piedalīties filcēšanas 
nodarbībās
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Meža salas. Limbažu pag., tālr.: 29122133, www.mezasalas.lv 

Tūrisma un atpūtas komplekss „Meža Salas” – ir izveidots meža vidū 10ha plašā teritorijā, kur mākslīgi veidotu ūdenstilpņu, salu, pussalu un kalnu 
ielokā ir izbūvētas jaunas un komfortablas septiņas brīvdienu mājas, viesu nams ar kamīnzāli, pirtiņa ar kublu un citām aktivitātēm speciāli izbūvēti 
sporta laukumi  un  atpūtas vietas.  “Meža Salas” piedāvā lielu zivju makšķerēšanas iespējas un no citiem atpūtas kompleksiem atšķiras ar savu 
nošķirtību no apdzīvotām vietām un šosejām. Cena no Ls 3.00-10.00/ pers.
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Minhauzena muzejs un Meža taka. Dunte, Liepupes pag., tālr.: 64065633, 26576056, www.minhauzens.lv

Barons Minhauzens atjaunotajā Duntes muižas kungu mājā sagaidīs viesus ar tikko gūtu medījumu- ar vienu šāvienu nomedītu pīļu virteni. Jakobīnes 
buduārā apskatāms 18. gs. dāmu paradīzes stūrītis. 2. stāvā izvietota Latvijā plašākā vaska figūru kolekcija „Izcilas personības Latvijas vēsturē”. Alus 
mīļotājus iepriecinās 2000 alus kausu lielā kolekcija, savākta no 50 pasaules valstīm. Muižas pagalmā aug 3 Minhauzena stādīti ozoli. Minhauzena meža 
taka ir garākā apses koka taka Eiropā (5,3 km). Tā ved cauri Vidzemes mitrāju mežam līdz pašai jūrai, kur Vidzemes pludmales baltajās smiltīs var sauļoties, 
bet jūrā- peldēties. Pastaigājoties pa taku, var iejusties Minhauzena piedzīvojumos, aplūkojot apmēram 40 koka skulptūrās iedzīvinātos stāstu varoņus- 
zaķus, meža cūkas, vilkus, vali, krokodilu. Muzeja teritorijā atrodas lielākais koka atrakciju kuģis Baltijā, kas ir 30 metrus garš un 4,5 metrus plats. 

Ieeja muzejā: Ls 1.00/1.50, gida pakalpojumi grupām- Ls 7.00, ieeja takā: Ls 1.00/1.50, atrakciju kuģis: Ls 1.00

Ingrīdas Žagatas keramikas darbnīca «Cepļi». „Cepļi”, Skultes pag., tālr.: 29234867, www.cepli.lv 
Tradicionālās podniecības meistares darbnīca. Ja vēlaties piedalīties izglītojošā paraugdemonstrējumā, iespējams vienoties par darbnīcas 
apmeklējumu- tā laikā varēsiet arī pamēģināt iejusties podniekmeistaru lomā.  Ieeja: Ls 1.00 + Ls 2.00, ja veido pats.

Daiļdārzs- Tūjas kaskāde. Liedaga iela 41, Tūja, Liepupes pag., tālr.: 26417757 

Daiļdārzs ar skatu uz jūru un ūdenskritumu kaskādi, kura darbojas pavasarī un rudenī, bet vasarā pēc ilgstošāka lietus. Dārzā apskatāmas 28 
skujeņu, 14 dekoratīvo krūmu, kā arī 8 rododendru šķirnes, alpenārijs un ziemcietes. Ir interesanta akmeņu kolekcija, iespējama to enerģētiskā 
lauka noteikšana. Ekskursija pa Vidzemes akmeņaino jūrmalu. Ieeja: ziedojumi.

www.visitlimbazi.lv • www.saulkrasti.lv Uz karti
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ZUGU laimes un veiksmes brīnumainā keramika. „Zelmeņi”, Skultes pag., tālr.: 29783447, www.zuguart.com 
Meistars Arnis Preiss piedāvā: atklātā uguns cepļa atvēršanu, ekskursijas pa darbnīcu, māla trauku izgatavošanas studiju, kāzu pasākumus, bišu 
dravas apskati, piknika un telšu vietas. Ieeja: Ls 1.00, ja veido pats Ls 10.00/h
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Baltā kāpa un Saulrieta taka. 
Līdzās Inčupei atrodas viens no skaistākajiem dabas objektiem – Baltā kāpa, kur jūras krastā jaunie pāri mij laulību gredzenus.

No Baltās kāpas līdz Saulkrastu centram vijas „Saulrieta taka” (3,6km), no kuras paveras skats uz ainavisko Vidzemes jūrmalas piekrasti un Inčupes 
un Pēterupes grīvu.

Ceļā uz Baltās kāpas skatu platformu atrodas Katrīnas liepas. Kā vēsta nostāsts, šīs liepas stādījusi Krievijas ķeizariene Katrīna II, uz brīdi atpūšoties 
Pabažu jūrmalā. Apmeklētāju ērtībai Kāpu ielā atrodas maksas autostāvlaukums.

Saulkrastu pludmale.
17 km gara un interesanta savā daudzveidībā—sākot ar dziedošajām smiltīm Lilastē un beidzot ar akmeņaino piekrastes daļu Zvejniekciemā. Saulkras-
tu centrā izveidota labiekārtota peldvieta, kas 2009.gada vasarā ieguva Nacionālās peldvietas kvalitātes sertifikātu, kas ir kā solis ceļā uz Zilo karogu.

Saulkrastu velosipēdu muzejs. Rīgas iela 44, Saulkrasti, tālr.: 28883160, www.velomuseum.tk 
Kolekcija ataino Latvijas velosipēdu rūpniecības vēsturi pirmskara laikā, kurā līdzās unikāliem eksponātiem, aplūkojama arī no seno laiku darbnīca 
un veikals. Vienīgais velosipēdu muzejs Latvijā.

Ekspozīcijā var aplūkot lielāko austrumeiropas velosipēdu firmas zīmju (emblēmu) kolekciju. Šo emblēmu ir vairāk kā 800 eksemplāru no visas 
pasaules. Seno velosipēdu kolekcija arvien tiek papildināta ar jauniem atradumiem. 

Piedāvā ekskursijas gida pavadībā (latviešu, angļu un krievu valodās) individuāli un grupām līdz 50 cilvēkiem. Ieeja: kopā ar gida pakalpojumiem, 
vienai personai Ls 0.50/1.00

www.visitlimbazi.lv • www.saulkrasti.lv Uz karti
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Materiāls sagatavots projekta „Limbažu vēsturiskā centra renovācija tūrisma attīstībai” ietvaros, līgums Nr. PPA/3.4.2.1.1/09/02/004

Nakšņošanas iespējas*
Bīriņu pils, Bīriņi, Vidrižu pag., tālr.: 64024033, 29416661, www.birinupils.lv  

Emīla pasaule, Vidrižu pag., tālr.: 29477039, 29410063, www.emilapasaule.viss.lv 

Igates pils, Igate, Vidrižu pag., tālr.: 29245500, 64062432, www.igatespils.lv 

Meža salas, Limbažu pag., tālr.: 29122133, www.mezasalas.lv 

Vecmuiža, Liepupes pag., tālr.: 29294073, 29297338, www.vecmuiza.lv 

Skultes muiža, Skultes pag., tālr.: 26160060, 29546818, www.skultesmuiza.lv 

Lauču akmens, Skultes pag., tālr.: 64065423, 26350536, www.laucakmens.lv 

Baltic Inn, Smilšu iela 7, Saulkrasti, tālr.: 67218401, 26494595, www.balticinn.lv 

Minhauzena Unda, Ainažu iela 74, Saulkrasti, tālr.: 67955198, www.minhauzenunda.lv

Aizvēji, Jūras prospekts, Zvejniekciems, tālr.: 29735650, www.aizveji.lv 

TOP gardumi*
Bīriņu Pils restorāns, Bīriņi, Vidrižu pag., tālr.: 64066316, www.birinupils.lv

Igates pils dzirnavu krodziņš, Igate, Vidrižu pag., tālr.: 6406222, www.igatespils.lv 
Miežu irdenā putra un plācenīši

Kafejnīca „Mārtiņbode”, Limbažu pagasts, tālr.: 29210829, Lauku kūpinājumi

Bemberu maiznīca, Vidrižu iela 21-1un Raiņa iela 7, Saulkrasti, tālr.: 67951251, 29263357, 
www.bemberi.lv 
Svaigi cepta maizīte, konditoreja, malkas krāsnī ceptas picas, kebabi, u.c.

Konditoreja „10 balles”, Ainažu iela 9, Saulkrasti, tālr.: 67952873 
Konditoreja, rudzu pīrādziņi un pica

*Plašāku informāciju par naktsmītnēm un ēdināšanas iespējām lūdzam skatīt mājas lapās


