Ģimenēm ar bērniem
Darbnīcas, izziņa un dzīvnieki
Informācija:

Šajā maršrutā:

Maršruta sākuma un gala punktu katram iespēja
izvēlēties pašam!

• darbnīcās apgūsi dažādus
amatus – namdaris, bitenieks,
maiznieks;

Maršruta veikšanai ieteicams plānot nedēļas nogali
vai vairākas dienas.
Maršrutu iespējams papildināt ar citiem objektiem,
ko meklējiet interaktīvajā exitriga.lv/karte
vai konsultējieties kādā no tūrisma centriem.
Piedāvājums var mainīties atbilstoši sezonai!
Pirms došanās, apskatiet katra apskates objekta
sezonas darba laiku un piedāvājumu!

• izglītojošās un izzinošās
darbnīcās uzzināsi par
latviskajām tradīcijām;
• mini zoo ieraudzīsi, pabarosi
un samīļosi neparastus un arī
biežāk sastopamus dzīvniekus;
• apskatīsi lielāko augu kolekciju
Baltijā;
• uzspēlēsi disku golfu,
minigolfu un dosies pastaigās;
• apmeklēsi izstādes ar
interaktīviem stendiem.

1

2

6

4

7

8

Apskates objekti
* Apskates objektos apmeklējums
jāpiesaka iepriekš!
1 Namdaru darbnīca*
Īpašas ekskursijas, koka darbi un
pasākumi. Te var pielikt roku koka
zāģēšanā ar veco labo divroci – zāģi,
nomizot baļķi ar slīmestu, iemācīties
dzīt tapu.
Mālpils šoseja 4. km, Skuķīši,
Ropažu novads,
T. 29858049, 29259855,
www.namdaradarbnica.com
57.1419, 24.4569
2 Atpūtas komplekss
“Sauleskalns”*
“Sauleskalns” piedāvā – iepazīties ar
latviešu svētkiem un zīmēm “Saules
takā”, darboties radošajās darbnīcās
un cept maizi, spēlēt spēles Konpolo
un Futbolgolfu, un vienkārši pavadīt
laiku ar ģimeni.
“Sauleskalns”, Ropažu novads,
T. 29403887, 26301327,
www.sauleskalns.lv
56.9683, 24.5115
3 Piemājas Zoo “Brieži”
Lieliska atpūtas vieta ģimenēm,
draugiem un bērniem. Šeit mājo
daudz putnu, dzīvnieku, un arī
briežu. Piedāvājumā piknika vietas,
rotaļlaukumi, vizināšanās ar poniju.
“Brieži”, Vālodzes, Ropažu novads,
T. 22005519, www.zbriezi.lv
56.9201, 24.3361

4 Nacionālais botāniskais dārzs
Lielākā augu kolekcija Baltijā, kur
vienmēr zied. Iekštelpu komplekss –
oranžērija ar 4 zālēm – ar augiem un
interaktīviem stendiem, ko papildina
arī zivis, papagaiļi, bruņurupuči un
citi iemītnieki. Ekskursijas, nodarbības
skolēniem, izstādes, rotaļlaukums un
izziņas taka.
Miera iela 1, Salaspils,
Salaspils novads, T. 22019340,
www.nbd.gov.lv
56.8610, 24.3530

7 Lūšu Drava un disku golfs
“Lūšu taka”*
“Stropēnos” vairāk kā 45 gadus
par savu pusotra miljona bišu
ganāmpulku rūpējas biteniece
Līga Lūse. No ievāktā medus veido
dažādus neierastus produktus, kā arī
ir atklāta jauna disku golfa trase “Lūšu
Taka” ar 9 groziem.
“Stropēni”, Lielvārdes pagasts,
Ogres novads, T. 26353518,
www.lusudrava.lv
56.6730, 24.9014

5 Atpūtas un izglītības parks
“Iks park”
Parkā ir iespēja iegūt informāciju un
iepazīties ar dažādiem ārstniecības
augiem, kas izkārtoti pēc to ietekmes
uz cilvēku organismu. Pieejams arī
minigolfs un mini zoo.
Smiltenāju iela 15, Ikšķile,
Ogres novads, T. 26705309
56.8421, 24.5075

8 “Trušu karaliste”
Ogres upes krastā, vairāku hektāru
platībā atrodas “Trušu karaliste”,
kur mīt truši, āži, cūciņas, zosis,
mandarīnpīles skaisti veidotās pilīs
un muižās. Parka teritorijā atrodas
vairākas dabas takas un vides objekti.
“Druvas”, Lēdmanes pagasts,
Ogres novads,
T. 26068336, www.trusukaraliste.lv
56.7739, 25.0156

6 Ogres Vēstures un mākslas
muzejs
Atraktīvā ekspozīcija “Pietura Ogre”
nevienu neatstāj vienaldzīgu, un
ar interaktīvajiem un digitālajiem
risinājumiem piemērota visām
vecumgrupām. Tas ir izsmeļošs
vēstījums par Ogres vēsturi.
Brīvības iela 36, Ogre, Ogres novads,
T. 65024345,
www.ogresmuzejs.lv
56.8178, 24.6060
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Maršrutā pieejamās naktsmītnes
un ēdināšanas vietas pieejamas
interaktīvajā kartē:

Jaunumiem seko:
www.exitriga.lv •
#exitriga

www.facebook.com/exitriga •

www.instagram.com/exitriga

exitriga.lv/karte

EXIT RĪGA ir tūrisma reģiona zīmols, kas apvieno tuvējos Pierīgas novadus, piedāvājot plašas tūrisma un
izklaides iespējas TUVĀ rādiusā ap galvaspilsētu.
Izdevējs, teksts: Pierīgas tūrisma asociācija, Ropažu, Salaspils, Ķekavas, Mārupes, Olaines un Ogres novadu pašvaldības

