
 

Cesvaines Brūzis
Pils iela 3, Cesvaine,
tālr. +371 28625062, info@cesvainesbruzis.lv 
GPS: Lat: 56.9683244, Lon: 26.313180

Atrodas Cesvaines pilsmuižas sirdī,  blakus muižkunga fon
Vulfa pilij. Muižas senajā klētī tiek ražoti augstas kvalitātes
stiprie dzērieni un ogu uzlējumi  ar neatkārtojamu garšu,
krāsu un baudīšanas pieredzi.
Cesvaines Brūzis viesiem piedāvā degustāciju programmu
ar dzērienu nobaudīšanu un ražotnes apskati.

Cesvaines alus darītava
Rūpnīcas iela 1,Cesvaine. Ieeja no Parka ielas puses.
tālr. +371 28352 847, CesvainesAlus@gmail.com
GPS: Lat: 56.9674410, Lon: 26.3094404

Viena no mazākajām amatnieku alus darītavām Baltijā, kur
alu vāra virs alkšņa uguns un iejavo ozolkoka kubulā. Dzidro
krāsu un tīro garšu alus iegūst, pateicoties augstākā labuma
izejvielām un lēnam nogatavināšanas procesam.

Biškopības saimniecība “MEŽGAĻI”
Adrese: “Mežgaļi”, Cesvaine, Cesvaines novads
tālr, +371 29461212
GPS: Lat: 56.9832138, Lon: 26.3345305

Latvijas pirmās brīvvalsts jaunsaimniecība, kas piešķirta ģimenei par
dalību Brīvības cīņās, māja un saimniecības ēkas būvētas 1923. gadā.
Pašlaik zeme pārsvarā tiek izmantota bišu ganībām. „Mežgaļu” bišu
stāstu un produkciju var iepazīt šarmantā saimnieka pavadībā,
noteikti iepriekš piesakoties.

Brīvdienu māja “PIE SIEVASMĀTES”
Adrese: "Grūbas", Cesvaines pagasts, Cesvaines novads
tālr. +371 29247779, piesievasmates@inbox.lv 
GPS: Lat: 56.9894548, Lon: 26.3076597

Piedāvā atpūtu laukos, naktsmītnes, telpas svinībām ar gardu
ēdināšanu. Saimniece iemācīs izcept maizi un sasiet sieru gan
kāziniekiem, gan pieteiktajām ceļotāju grupām. Saimnieks
iepazīstinās ar medību tradīcijām un privāto medību trofeju
kolekciju. Noslēgumā "Mednieka bāra" īpašais piedāvājums-
medījumu degustācija ar sirdi sildošo dzērienu "Mednieka zilonītis".

Kempings “ROZĪTES”
Rozītes", Cesvaines pagasts, Cesvaines novads.
tālr. +371 26525281, liga.ozols.lg@gmail.com 
GPS: Lat: 56.9562205, Lon: 26.3389349
Nakšņošana labiekārtotās kempinga mājiņās, laiska atpūta
pie ūdens, melnā pirts un āra baļļa. Pieejamas āra spēles,
bērnu laukums, piknika un telšu vietas, iespēja makšķerēt un
pagatavot noķerto lomu. 
Dīķa viens krasts ar peldvietu, šūpolēm un volejbola
laukumu ir iecienīta bezmaksas atpūtas vieta.

Lauku māja “KALNĀRES”
“Kalnāres”, Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov.
 tālr. +371 26453534
GPS: Lat: 57.1418671, Lon: 26.4158901

Ir iespējams izmēģināt kabeļveikbordu, kas ir vienīgā šāda veida
aktivitāte Gulbenes novadā. Asas izjūtas un adrenalīns garantēts!
Pēc aktīvās atpūtas ir iespējams arī izmēģināt pirtiņu un kopā ar
ģimeni vai draugiem pasēdēt mierīgā atmosfērā. Nakšņošana līdz
8 personām, svinību telpa (12 personām).

Tējnīca “LAIKS”
“Zvirgzdiņi”, Tirza, Tirzas pag., Gulbenes novads
tālr. +371 26112261
GPS: Lat: 57.1403218, Lon: 26.4313258
Tējnīcas telpās ir izvietota Kārļa Dzeņa privātā fotoaparātu
kolekcija. Tējnīca „Laiks” ir veltījums Latvijas simtgadei, lai
Tirzas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji zinātu un atcerētos,
ka Tirzā ir darbojies viens no pirmajiem lauku fotogrāfiem
Ferdinands Knoks, kurš radījis lielu  un paliekošu vēsturisko
mantojumu.

Tirzas pagasta novadpētniecības krātuves PSRS
perioda vēstures liecību ekspozīcija
“Dispečeri”, Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov.
'tālr. +371 25650809
GPS: Lat: 57.1455342, Lon: 26.4394735
Iespējams aplūkot unikālus radiotehnikas eksponātus, sadzīves
priekšmetus, PSRS totalitārā režīma perioda apbalvojumus,
materiālus par kolhozu vēsturi. Interaktīvās nodarbībās iespējams
uzzināt, ko nozīmēja „blats” un „deficīts”, atbildēt uz jautājumiem un
saņemt talonus preču iegādei. Izdzīvot 50.-to gadu skolēnu gaitas,
rakstīt ar īstu tinti un spalvaskātu.

Disku golfa parks “STARI”
Staru atpūtas komplekss, Daukstu pag., Gulbenes nov.
tālr. +371 22002293
GPS: Lat: 57.1297435, Lon: 26.7000448
Disku golfā, spēles mērķis ir ar pēc iespējas mazāk gājieniem
nokļūt līdz mērķim. Galvenais spēles objekts ir speciāli
lidojošie diski. Par mērķi šajā spēlē kalpo speciāls disku
ķērājgrozs. Šīs spēlēs sarežģītība, salīdzinot ar tradicionālo
golfu, ir daudz vienkāršāka, jo spēles pamatelements ir
lidojošā šķīvīša mešana.

Pirtslietu darbnīca
“Āriņi”, Daukstu pag., Gulbenes nov.
tālr.+371 27430303, 28891988
www.pirtslietudarbnica.lv, info@pirtslietudarbnica.lv
GPS: Lat: 57.1524132, Lon: 26.6918578
Darbnīcā top dažādas pirtslietas, no maza ķīpīša līdz mucveida
pirtij, kā arī guļbaļķu pirtiņas un saunas. Vasarā tiek sietas
pirtsslotiņas un vākti ārstniecības augi, kuri atrodas
tepat,skaistajās pļavās. Pirts rituālu izzināšana relaksējošā pirtiņā
un atpūta tējas namiņā.

Gulbenes evaņģēliski luteriskā baznīca
Brīvības iela 15, Gulbene, Gulbenes nov.
tālr. +371 26433632, 20383881, www.gulbenesdraudze.lv
GPS: Lat: 57.1617562, Lon: 26.7575281
Gulbenes Ev.luteriskā baznīca atrodas vēsturiskajā centrā, ap
kuru savulaik veidojās Vecgulbenes muiža, vēlāk pati pilsēta.
Dievnams atvērts ikvienam. Iespējams iegādāties kristīgu
literatūru Grāmatu galdā. Tiek organizēti koncerti, semināri,
lekcijas, filmu vakari, pasākumi visām paaudzēm. Jaunajiem
mūziķiem iespējams apgūt ērģeļspēles pamatus. Pie baznīcas
izvietoti stendi ar vēstures informāciju.

Gulbīšu parks
Rīgas un Līkās ielas krustojums, Gulbene, Gulbenes novads

Gulbīšu parks atrodas Gulbenes sirdī un ir iemīļota vieta gan
vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem, kur pavadīt pastaigas, vērot
pilsētas ikdienu. Parkā atrodas labiekārtoti bērnu spēļu laukumi,
āra trenažieri, laukums, kur tiek rīkoti dažādi pasākumi un
koncerti. Parkā ir atrodama J.Zariņa veidotā bronzas gulbīšu
skulptūra un strūklaka.

Izglītojošs un interaktīvs centrs 
“Dzelzceļš  un tvaiks”
Dzelzceļa iela 8, Gulbenes, Gulbenes novads
tālr. +271 25448661
GPS: Lat: 57.1828721, Lon: 26.7663556
Centrā izvietotas vairāk nekā 20 interaktīvas ierīces.
Apmeklētāji var kļūt par mašīnistu, iegūt biļeti braucienam
uz sev izvēlētu sapņu galamērķi, var prātot, kā lokomotīvei
ātrāk nokļūt depo, izmantojot pēc iespējas mazāk pārmiju,
veikt uzdevumus, lai piekrautu vagonu, un darīt daudz citas
aizraujošas un interesantas lietas.

SIA “Gulbenes – Alūksnes” Bānītis
Viestura iela 16G, Gulbene, Gulbenes novads
tālr. +371 20228884, 64473037, www.banitis.lv
GPS: Lat: 57.1834124, Lon: 26.7646747

Bānītis ir vienīgais Baltijas valstīs regulāri kursējošais šaursliežu
vilciens, kas nodrošina pasažieru pārvadājumus 33 kilometru posmā,
savienojot divu novadu centrus – Alūksni un Gulbeni. Bānītis
piedāvā dažāda veida jautras aktivitātes gan brauciena laikā, gan
brīvā dabā. Ir pieejamas ekskursijas pa Bānīša depo.

Izlaušanās istaba “X-ALISANSE”
Ezerkalni 4, Stancmuiža, Stāmerienas pag., Gulbenes nov.
tālr. +371 29259527,  www.xalianse.lv
GPS: Lat: 57.2270427, Lon: 26.8808062

“X alianse” piedāvā izlaušanās istabas - aktīvās-intelektuālās
atpūtas spēle ir aizraujošs piedzīvojums 2-4 cilvēkiem,
kur, pildot dažādus tehniskus, loģikas un radošuma
uzdevumus, jūs nonākat tuvāk mērķa sasniegšanai -
izkļūšanai no telpas, kurā esiet ieslēgts. Uzdevumu pildīšanai
tiek dots ierobežots laiks - 60min. Šeit vasaras sezonā
pieejama arī SUP dēļu noma.
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Tūrisma maršruts

Madonas strūklakas
Saieta laukumā, Mīlestības graviņas dīķī(Skolas iela), Laulību
graviņas dīķī (Valdemāra bulvāris)

Vasaras sezonā viens no Madonas pilsētas vizuālajiem
akcentiem ir čalojošās strūklakas – kopskaitā 3.
Mīlestības graviņas strūklaka ir vissenākā un
visaugstākā Madonas strūklaka, kas diennakts
tumšajā laikā bagātināta ar krāsainām gaismas
spēlēm.

Sporta un atpūtas bāze “SMECERES SILS”
Biatlona trase, Lazdonas pagasts, Madonas novads.
tālr. +371 29347575, 26396032,smecere@madona.lv; 
GPS: Lat: 56.8409694, Lon: 26.1910627

Sporta bāze ar savām aktivitātēm ievieš
starptautisku notikumu gaisotni. Bāzei ir pieredze
slēpošanas, biatlona, rollerslēpošanas, motosporta,
velo un orientēšanās sacensību organizēšanā. Šeit
notiek Latvijas, Baltijas valstu, Skandināvijas,
Eiropas un pat Pasaules līmeņa sacensības.

Madonas novada TIC un Madonas
novadpētniecības un mākslas muzejs
Skolas iela 10a, Madona (atrašanās vieta abām iestādēm)
tālr. +371 29332642, 26102225, muzejs@e-madona.lv
GPS: Lat: 56.8521565, Lon: 26.2114968
Tūrisma informācijas centrs un muzejs atrodas
Madonai vēsturiski nozīmīgā vietā – kādreiz šeit bija
Biržu muižas vēsturiskais centrs. 17. gadsimta beigu
kartes liecina, ka pie Madonas upītes atradusies
Madonas (Modohnen) muiža.Tūrisma centrā var
uzzināt par atpūtas iespējām Madonas novadā,
savukārt muzejā var apskatīt tematiskās un mākslas
izstādes.

Madonas karameles
Rīgas iela 1, Madona, Madonas novads
tālr. +371 26380073, 26539290, linda@karameles.lv
GPS: Lat: 56.8492591, Lon: 26.2166809
Uzņēmumā tiek ražotas karameles ar
visdažādākajām augļu un ogu garšām, arī ķiploku un
ingvera garšu. Var piedalīties “Karameļu darbnīcā”,
kuras laikā tiek rādīta filma par konfekšu ražošanu,
kā arī katrs dalībnieks var kļūt par saldumu
meistaru un izgatavot savas karameles. Tās tiek arī
iesaiņota, lai var paņemt līdzi kā gardu un skaistu
suvenīru. Blakus karameļu darbnīcai iekārtots
neliels firmas veikaliņš.

Atpūtas vieta  “STRAUTNIEKI un 
IK “KVADRIKI”
Strautnieki, Aronas pagasts, Madonas novads
tālr. +371 29144465,
martinslukasevics@inbox.lv 
GPS: Lat: 56.8506024, Lon: 26.1495929
Kvadraciklu nomas trase,vizināšanās ar mucu
vilcieniņu, foto orientēšanās spēle,  “Gaiļu
medības”, skolēnu klašu atpūtas programma, telts
vietas, telšu un guļammaisu noma.
Pirtiņu, silto āra kubulu.

Atpūtas komplekss “RĒĶU KALNS”
Rēķi, Sarkaņu pagasts, Madonas novads,
tālr. +371 26535786, 29239521, www.rekukalns.lv
GPS: Lat: 56.9105083, Lon: 26.2410129

Atpūtas komplekss “Rēķu kalns” izvietojies 260
metrus augstā Rēķu pakalna pakājē. Ziemā šo vietu
iecienījuši slēpotāji – kalna nogāzē izveidota plaša
slaloma slēpošanas trase un pieejams ērts pacēlājs.
Vasarā atpūtas kompleksā var organizēt svinības –
jubilejas, kāzu svinības un citus pasākumus.

Medicinas profesora A.Bieziņa muzejs
“JAUNDILMAŅI”
Jaundilmaņi, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
tālr. +371 29452112, ingrida@ezerlauki.lv
GPS: Lat: 56.9259272, Lon: 26.2743086
Starp Madonu un Cesvaini, Sarkaņu pagasta
“Jaundilmaņos” dzimis Latvijas bērnu ķirurģijas
pamatlicējs, traumatologs un ortopēds, izcils bērnu ārsts
Aleksandrs Bieziņš.Ir publicēti vairāk kā 300 darbi, veikti
pētījumi un izdotas mācību grāmatas.Tagad viņa dzimtajās
mājās “Jaundilmaņos” ierīkots muzejs, kurš ir Rīgas Paula
Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja filiāle.

“OZOLKALNA KLĒTS” – privātā aušanas un
rokdarbu darbnīca 
Libes Ozolkalns, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads,
tālr. +371 29424633, www.facebook.com/kuba.handmade
GPS: Lat: 56.9202916, Lon: 26.3108880
Klētiņa ir iekārtota kā aušanas un rokdarbu vieta, kurā
strādā paši saimnieki, apmāca interesentus un uzņem
ceļotājus. Austos izstrādājumus (brunčus, jostas, dvieļus,
pledus, lupatu deķus u.c.) var gan iegādāties un pasūtīt,
gan mācīties darināt pats. Klētī ir izvietota informācija
ģimenes jaunās paaudzes uzņēmumu SIA “VMS Timber”.
Tajā tiek ražotas skaistas un modernas pirtiņas, saunas
un dārza mājiņas.

Dzelzavas pils
Dzelzavas pils, Dzelzava, Madonas novads
tālr. +371 26130697
GPS: Lat: 57.0003247, Lon: 26.4333672
Muiža dokumentos pirmoreiz minēta jau 1558. gadā, kad
tā bija Vainekenu dzimtas īpašums. Tagadējo plānojumu
muižas centrs ieguva laikā no 1724. līdz 1765. gadam.
Muižas kompleksā ietilpa: staļļi, smēde, klēts, spirta
brūzis, dārznieka, pārvaldnieka un kalpu mājas, bet ap
centrālo pagalmu izvietojās kungu māja jeb pils un divas
kalpotāju mājas.

Brīvdienu māja “ZĪĻULEJAS”
Zīļulejas, Kļavu iela 17, Dzelzava, Madonas novads
tālr. +371 26465591
GPS: Lat: 57.0057795, Lon: 26.4337191

Ap māju gandrīz hektāra platībā ir iekopta ainaviska
teritorija un saglabāts bagātīgi ražojošs ābeļdārzs. Šobrīd
brīvdienu mājā tiek piedāvātas ekonomiskas nakšņošanas
iespējas (9 gultas vietas), pirtiņa un nelielu svinību norises
vieta (līdz 30 personām).

Atpūtas kompleks“VONADZIŅI” 
Skolas 1, Stāmerienas pag., Gulbenes nov.
tālr. +371 20004328, info@vonadzini.lv
GPS: Lat: 57.2521107, Lon: 26.8958037

Atpūtas komplekss “Vonadziņi” atrodas gleznainā Ludza ezera krastā.
Kompleksā pieejamas 2 pirtis, ezera krasts (labiekārtota pludmale),
lielais futbola laukums, 2 mazie futbola laukumi, 2 pludmales
volejbola laukumi, 2 katamarāni, laivas, piknika vietas, Barbekjū
mājas (ietiplība līdz 350 cilvēkiem).


