Ekskursiju maršruti pa Gulbenes novadu
1.variants
Tirzas pagasta novadpētniecības krātuves PSRS perioda vēstures liecību
ekspozīcija
Izjūti PSRS gaisotni, piedaloties interaktīvās nodarbībās, dejojot “letkisu”,
dziedot korī un nogaršojot ķilavu maizītes un liepziedu tēju.
Adrese: “Dispečeri”, Tirza
Tel. +371 25650809
Bioloģiskā saimniecība “Avotiņi”
Dodies ekskursijā saimniecībā, kurā iespējams iepazīties ar dažādiem lauku
darbiem, doties izjādē ar zirgiem un šaut ar loku.
Adrese: “Avotiņi”, Tirzas pagasts
Tel. +371 26309427
Pusdienas tējnīcā “Laiks”
Šeit, pusdienojot, iespējams aplūkot arī Kārļa Dzeņa privāto fotoaparātu
kolekciju.
Adrese: Tirza, Tirzas pagasts
Tel. +371 26112261
Druvienas Vecā skola- muzejs
Šeit iespējams uzzināt, kā izskatījusies Vidzemes lauku skola 13.-20.gs mijā.
Skolā savulaik mācījies arī rakstnieks Jānis Poruks, ar kura dzīvesstāstu
iepazīsieties zinoša gida pavadībā.
Adrese: Druvienas vecā skola, Druvienas pagasts
Tel.+371 26473671
Mākslinieka J.Brektes dzimtas māja “Saulieši”
Aplūko gleznošanas darbnīcas, J.Brektem iekārtotas mākslinieku istabas ar
senlaiku priekšmetiem, kā arī bēniņos iekārtotu ekspozīciju zāli, kurā
apskatāmi visu dzimtas profesionālo mākslinieku darbi.
Adrese: “Saulieši”, Lizuma pagasts
Tel.+371 29956652
Rankas muižas komplekss
Teritorijā atrodas Lurdas Dievmātes un Sv.Bernadetes Romas katoļu kapela,
bibliotēka un skulptūru parks. Aplūkojama arī gleznu un antīko auto izstāde.
Adrese: Rankas muiža, Rankas pagasts
Tel. +371 29420502
www.rankasmuiza.lv

2.variants
SIA “Gulbenes - Alūksnes bānītis” depo apmeklējums
Izzinoša ekskursija Bānīša depo, kuras laikā varēs ne tikai uzzināt daudz
interesantu vēstures faktu, bet arī aplūkot griezuli ar divu platumu sliežu ceļiem,
kas ir vienīgais tāda veida Latvijā, kā arī iemēģināt roku braucienā ar rokas
drezīnu.
Adrese: Viestura iela 16 G, Gulbene
Tel. +371 20228884, 64473037
www.banitis.lv , info@banitis.lv
Izglītojošā un interaktīvā centra “Dzelzceļš un tvaiks” apmeklējums (atvērts
no 2.septembra)
Iepazīšanās ar tvaika dzelzceļa vēsturisko aspektu, darbojoties ar dažādām
interaktīvām ierīcēm.
Adrese: Dzelzceļa iela 8, Gulbene
Tel. +371 25448661 (zvanīt no 1.augusta)
www.visitgulbene.lv
Brauciens ar šaursliežu vilcienu Bānīti līdz Kalnienas stacijai
Nesteidzīgs brauciens ar tvaika lokomotīvi Ferdinands, kurā laikā Jūs sagaidīs arī
iepazīšanās ar leģendārajiem Bānīša laupītājiem un viņu gatavotās putras
baudīšana (jāpiesaka iepriekš).
Adrese: Viestura iela 16 G, Gulbene
Tel. +371 20228884, 64473037
www.banitis.lv , info@banitis.lv
Lauku māja “Pededzes”
Dodies izzinošā ekskursijā garšaugu pasaulē, atpūties pie ūdens, nododies
sportiskām aktivitātēm.
Adrese: “Pededzes”, Litenes pagasts
Tel. +371 29169997, 29144000
pededzes@inbox.lv
Latvijas pusdārgakmeņi
Dodies ekskursijā Latvijas pusdārgakmeņu darbnīcā, aplūko akmens apstrādes
procesa paraugdemonstrējumus un uzzini daudz interesantu faktu par Latvijā
atrodamiem akmeņiem.
Adrese: “Staļļi”, Litene
Tel. +371 26684985, 25132372
www.latvijaspusdargakmeni.lv

3.variants
Gulbenes Zaļā tirdziņa apmeklējums
Katra mēneša trešajā sestdienā Gulbenes pilsētā norisinās Zaļais tirdziņš, kurā
iespējams iegādāties dažādas amatnieku un mājražotāju preces.
Adrese: (no aprīļa līdz oktobrim Ābeļu iela 2, Gulbene)
Tel. +371 20277265
Izglītojošā un interaktīvā centra “Dzelzceļš un tvaiks” apmeklējums (atvērts
no 2.septembra)
Iepazīšanās ar tvaika dzelzceļa vēsturisko aspektu, darbojoties ar dažādām
interaktīvām ierīcēm.
Adrese: Dzelzceļa iela 8, Gulbene
Tel. +371 25448661 (zvanīt no 1.augusta)
www.visitgulbene.lv
Pusdienas iespējamas:
Kafejnīca Kantes krogs (Miera iela 5, Gulbene, tel.+371 29441353),
Kafejnīca – picērija “Rodi” (O.Kalpaka iela 60, Gulbene, tel. +371 25603460),
Restorāns “Vecgulbenes muiža” (Brīvības iela 18, Gulbene, tel. +371
64474850, 25546622)
SIA “Pakalnieši”
Ekskursija siera ražotnē, kurā top vairāk kā 28 dažādu veidu sieri. Siera
degustācija un iegāde.
Adrese: “Pakalnieši”, Stradu pagasts
Tel. +371 26513644
“Pirtslietu darbnīca”
Ekskursija darbnīcā, kas savulaik saņēmusi arī “Latviskais mantojums” kultūras
zīmi. Iespējams līdzdarboties pirts slotiņu gatavošanā.
Adrese: “Āriņi”, Galgauskas pagasts
Tel. +371 27430303

Saimniecība “Brūklenāji”
Dodies ekskursijā un aplūko dažādus Latvijas un eksotiskos putnus, kā arī uzzini
daudz interesanta par to paradumiem.
Adrese: “Brūklenāji”, Galgauskas pagasts
Tel. +371 26315123, 26327574

