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Latgale. Ida-Läti parimad paigad 
26. – 28. august 2016  
!
1. päev, 26. august Väljasõit Saaremaalt, kellaajad täpsustamisel. Sõit 
Valga ja Ape kaudu Aluksnesse. Külastame koduloomuuseumi ja 
tutvume ainulaadse helenduvate kivimite kollektsiooniga. Glücki 
tammed ning lood pastor Glückist ja keisrinna Katariina I-st. Lõunasöök 
Aluksnes. Balvi lähedal külastame Saipietniki turismitalu, kus 
omanäoliselt on ühendatud vanade asjade kogumiskirg ja hoolikas 
maastiku kujundus.  
Gaigalava vanaaegsete   muusikariistade töökoda-muuseum. 
Kohtumine pillimeister Gunars Igaunisega ja latgale rahvamuusikaga. 
Näitus sisaldab üle 100 erineva pilli (sealhulgas kandled, akordionid), 
mis on kogutud kokku erinevatest Läti piirkondadest. Vanimad 
eksponaadid on 120-aastased. Latgale regioon on kuulus oma keraamika 
poolest. Külastame keraamiku töökoda Ludza käsitööliste keskuses või 
mujal. Majutus Rezeknes, Kolonna Hotel Rezekne (2-3 kohalised toad).  
 
2. päev, 27. august Hommikusöök. Tutvume latgalite elu-oluga 
Andrupene etnograafiamuuseumis. Tegu on 19. saj. pärineva 
tervikliku latgalite talukompleksiga, kuhu kuuluvad maja, ait, saun, 
rehi ja sepikoda. Latgale kõrgustik ning Aglona ümbruse järvedeala 
kuuluvad Lätimaa kõige ilusamate piirkondade hulka. Kuningamägi - 
omapärane piibli-aineliste skulptuuride kompleks, mis koos 
dekoratiivtaimede, aedade ja kunsttiikidega võtab enda alla ligi 20 
hektari suuruse ala. Külastame Aglona katedraali. Aglona on Läti 
katoliiklaste keskus ja tuntud kui palverändurite sihtpunkt. Elamuslik 
programm ja lõunasöök latgalite moodi Aglona leivamuuseumis. 
Perenaine tutvustab latgalite traditsioonilisi toite, aga ka kombeid, 
uskumusi ja rahvariideid. Preili nukumuuseum, lähem tutvus käsitööna 
valminud autorinukkude imelise maailmaga. Ööbimine Madona hotellis 
(2-3 kohalised toad).  
3. päev, 28. august Hommikusöök. Madona. Keraamik Janis Seiksts ja 
tema eraaed. Tagasiteel külastame Valmiermuiža õlletehast. 
Ekskursioon tehases ja toodete degusteerimine. Tehase kaupluses on 
lisaks kohapeal toodetule saadaval rikkalik valik teiste väiketootjate 
toodangut. Õhtuks tagasi kodus.  



Hind reisijale: 149 EUR, kui rühmas on vähemalt 28 
reisijat  
Hinna sees: 

• bussikasutus Kuressaarest alates 
• reisijate praamipiletid ja bussi ülevedu Kuivastu-Virtsu-Kuivastu 

liinil 
• majutus (2 ööd) Rezeknes ja Madonas koos hommikusöögiga 
• kohalik giid Aluksne koduloomuuseumis 
• Saipietniki turismitalu külastus 
• giid-reisijuhi teenused 

Lisatasu eest: pääsmed ja külastustasud  
* Aluksne koduloomuuseum 3 EUR täiskasvanud, 2.20 EUR pensionärid 
* Andrupene ja Gaigalava muuseumid, Preili nukumuuseum, ca 2-3 EUR 
* programm koos lõunasöögiga Aglonas – 10 EUR 
* ekskursioon Valmiermuiža õlletehases koos degusteerimisega – 6 EUR 

2016. aasta pääsmete hinnad täpsustamisel.  

Täiendav info: 
Viire Vahtra, Loodusreisid OÜ  
tel. 52 92 514, 78 22 822 
info@loodusreisid.ee  
www.loodusreisid.ee  !

mailto:info@loodusreisid.ee
http://www.loodusreisid.ee

