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02.11.2019 1-1 Valmiera, Latvija 10:00

Brauciens 18 km 440 m 10:00 10:16 17m

02.11.2019 1-2 Māksla, rokdarbi Mucu muzejs "Nu, liela muiža!" 10:16 11:46 1h 30m

 

muca.lv
Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV

(+371) 29268692

Pie mums var aplūkot gan dažādas mucas un senos mucenieku instrumentus, gan
mucu tapšanas procesu, gan arī pašiem piedalīties mucu izgatavošanā. 
Kādā nozīmīgā jubilejā varat pasūtīt mucu izgatavošanas demonstrējumu.
Gaviļniekam ir iespēja arī piedalīties muciņas tapšanā, kuru pats arī pēc tam
saņems! Iespēja ar šo priekšnesumu aizbraukt arī pie jums.

Brauciens 35 km 880 m 11:46 12:21 35m

02.11.2019 1-3 Dabas objekti Sietiņiezis 12:21 13:21 1h

 

visit.kocenunovads.lv
Kocēnu pagasts, Kocēnu novads

37126351628

Viens no Latvijas skaistākajiem iežiem. Devis nosaukumu tuvējām Sietiņu mājām,
nosaukums cēlies no tā, ka iezis bagātīgi izrobots. Reti sastopams tik ārkārtīgi
daudzveidīgs iezis kā Sietiņš. Te nav vienlaidus smilšakmens siena, bet ir topoša
arka, ala ar 2 izejām, nišas, milzīgs stabveida cilnis, it kā kontrforsu atbalstītas
platformas, plaisas un šauras dzegas. Lielākais baltā smilšakmens atsegums
Baltijā - 15 m augsts, 400 m plats. Piknika vietas. * Iespējamas ekskursija vides
gida pavadībā. www.gnp.gov.lv

Brauciens 21 km 780 m 13:21 13:48 28m

02.11.2019 1-4 Kafejnīca Kafejnīca "Bastions" 13:48 15:18 1h 30m

 

Bastiona iela 24, Valmiera, LV

+371 64225502

Kafejnīca "Bastions" savā ēdienkartē piedāvā latvisku virtuvi un plašu ēdienu
klāstu gan brokastīs, gan pusdienās un vakariņās. Jūs sagaida katra gardēža
gaumei atbilstoša ēdienkarte un dzērienu izvēle. 
Kafejnīcā "Bastions" izveidots "Latvijas lauku labumu skapis", kurā ikviens
variegādāties dažādus veselību stiprinošus Latvijas mājražotāju produktus.

Brauciens 3 km 260 m 15:18 15:23 5m

02.11.2019 1-5 Jāšana Valmiermuižas stallis 15:23 16:23 1h

 

valmiermuiza.lv
Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV

+371 26562703

Gluži kā muižas laikos, Valmiermuižas pils parkā ir iespēja doties skaistās izjādēs
zirga vai ponija, mugurā pa parku un tuvējo apkārtni, izbraukt ar pajūgu vai ziemas
laikā ar kamanām. 
Pieejamas gan izjādes Valmiermuižas pils parkā un apkārtnē, gan ekskursija
Valmiermuižas stallī. Valodas: latviešu, angļu un krievu. Par ciemošanos un zirgu
izjādēm gan Valmiermuižas stallī un pils parkā, gan citā izvēlētā vietā, aicinām
sazināties un pieteikties iepriekš pie staļļa meistares, zvanot pa tālr. +371
26562703 vai rakstot izjades@valmiermuiza.lv. Papildu iespēja nodrošināt izjādes
pa apvidu, izbraucienus ar pajūgu, greznus mazos ratiņus bērnu izjādēm ar poniju.

Brauciens 100 m 16:23 16:23 1m

02.11.2019 1-6 Vietējais ēdiens, gardēdī Valmiermuižas alus darītava 16:23 30m

http://www.muca.lv/
http://visit.kocenunovads.lv/
http://www.valmiermuiza.lv/
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valmiermuiza.lv
Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV

+371 20264269

"Valmiermuižas alus" ir maza muižas alus darītava pie Valmieras. Šeit alus tiek
gatavots no augstākās kvalitātes izejvielām, ievērojot nesteidzīgas brūvēšanas
principus. Pēc rūpīgi izmeklētām receptēm top īsteni dzīvs un dabīgs alus, ko
pratīs novērtēt ikviens gardēdis. 
Līdzās darītavai esošajā senajā klēts ēkā iemājo mūsdienīga Latvijas garšu
virtuve, kurā nesteidzīgi nobaudīt daudzināto Valmiermuižas alu un izbaudīt
saimnieku viesmīlību. Piedāvājumā Valmiermuižas Alus virtuves pavāru sarūpēti
ēdieni, kas gatavoti no alus vai izmeklēti baudīšanai kopā ar to. Te varēsiet
nosmeķēt arī īpašu alus saldējumu, vietējo sieru izlasi un citus gardumus. Senajā
klēts ēkā, kurā iemājojusi Alus virtuve, ierīkota arī Latvijas garšu tirgotava. Tajā
nopērkams gan Valmiermuižas alus, gan dažādas delikateses, dizaina trauki,
pirtslietas un ciemakukuļi, ko darinājuši latviešu meistari no tuvākas un tālākas
apkārtnes. Tā ir vieta, kur ikviens var smelties radošas idejas dāvanām. Pie Alus
tirgotavas pieejama velo noma gan sportiskam, gan arī smalkākam braucienam
un dabas baudījumam, jo kā dāmai, tā kungam sarūpēti "Ērenpreiss" velosipēdi.
irdziņi Valmiermuižā ir aizraujoši gadskārtu svētki, kas noris astoņas reizes gadā,
ļaujot atdzimt piemirstām latviešu tradīcijām. Kopā tiek pulcēti Latvijas
mājražotāji un amatnieki, kuri piedāvā gan nobaudīt, gan iegādāties savus
darinājumus – dažādus kūpinājumus, meža gaļu, svaigo sieru, maizi, zivis,
dārzeņus un citas Latvijas dabas veltes. Tirdziņa mazākos apmeklētājus gaidīs
radošās darbnīcās, kur tiek darinātas rotaļlietas un krāšņumlietas. Dienas izskaņā,
atzīmējot seno latviešu svinamās gadskārtas, ciemiņi mīļi aicināti īpašos tradīciju
vakaros izbaudīt dančus un lustes īsteni latviskā garā. Iepriekš piesakot, kā lieli, tā
mazi aicināti izbaudīt izjādes zirga vai ponija mugurā Valmiermuižas pils parkā un
izbraukt ar pajūgu vai kamanām tuvējā apkārtnē. Zinātkārākie aicināti doties
izzinošā ekskursijā uz Valmiermuižas zirgu stalli iepazīt zirgu saimes ikdienas
paradumus, niķus un stiķus un pacienāt arī ar kādu kārumu.

http://www.valmiermuiza.lv/

