Ģimenēm ar bērniem
Tehnika, izziņa un aktivitātes
Informācija:

Šajā maršrutā:

Maršruta sākuma un gala punktu katram iespēja
izvēlēties pašam!

• Slidošanu baudīsi, ja ārā nav
“sniega” un “sala”;

Maršruta veikšanai ieteicams plānot nedēļas nogali
vai vairākas dienas.

• kļūsi par pilotu kaut uz mirkli;

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!

• uzzināsi, kur atrodas Baltijas
lielākais grafiti tornis;
• varēsi aktīvi rotaļāties
modernā bērnu rotaļu
pilsētiņā;
• apskatīsi Pierīgā darbojošos
šaursliežu bānīti;
• baudīsi aktīvās atpūtas
piedāvājumu;
• darbnīcā izmēģināsi māla
savaldīšanu.
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Apskates objekti
* Apskates objektos apmeklējums
jāpiesaka iepriekš!
1 Inbox Ledus halle
Inbox halle piedāvā masu slidošanu,
ledus laukuma nomu, VIP zonas
nomu, konferenču zāles īri, slidu
nomu un asināšanu, kā arī iespēja
baudīt gardas pusdienas.
“Ledus halle”, Piņķi,
Mārupes novads,
T. 29345990, 67147000,
inboxledushalle.lv
56.9550, 23.9082
2 Aviācijas muzejs
Aviācijas tehnikas muzejs ir vienīgais
šāda veida muzejs Latvijā. Tā
kolekcija ir lielākā Baltijas valstīs
un viena no lielākajām Eiropā.
Muzeja apmeklētājiem ir iespēja no
iekšpuses aplūkot dažādu lidaparātu
salonu un pilotu kabīni.
Skulte, Mārupes novads,
T. 26862707, muzej@inbox.lv,
www.airmuseum.lv
56.919, 23.9616
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3 Olaines Mežaparks
Labiekārtots meža parks ar bērnu
rotaļu pilsētiņu, estrādi, ierīkotām
piknika un atpūtas vietām, velotrasi
bērniem un lapenēm. Olaines
Mežaparkā atrodas Baltijā augstākais
grafiti tornis.
Zemgales iela 40, Olaine,
Olaines novads, pasts@olaine.lv
56.7843, 23.9303
4 Baložu Kūdras muzejdzelzceļš*
Brīvprātīgo entuziastu veidots
muzejdzelzceļš uz Baložu Kūdras
fabrikas šaursliežu dzelzceļa bāzes.
Ritošā sastāva kolekcijas apskate un
izbrauciens pa dzelzceļu, iepriekš
piesakoties.
Dārzu iela 14A, Baloži,
Ķekavas novads, T. 23272013,
www.kudrasbanitis.lv
56.8771, 24.1062
5 Gleznas un dabīgā kosmētika
“Kazas laukos”
Mākslinieku ģimene savās lauku mājās
rada gleznas un dabīgu kosmētiku.
Rita Pranča glezno un gatavo
ārstnieciskus skaistumkopšanas
produktus. Andrejs Bovtovičs
glezno dabas ainavas un portretus.
Te iespējams skatīt procesu, rīkot
plenērus un kosmētikas izgatavošanas
meistardarbnīcu.
“Lauki”, Baldones pagasts,
Ķekavas novads, T.  26463601 (Rita),
22034152 (Andrejs),
kazaslaukos@gmail.com,
www.kazaslaukos.lv  56.7735, 24.3356

6 “Riekstukalns” vasaras atrakcijas
Vasarā “Riekstukalns” piedāvā
atrakcijas, kas piemērotas gan
bērniem, gan pieaugušajiem.
Atrakcijas: Šķēršļu trase “Kokos
rieksts”, rodeļi, kameršļūkšana,
elektrokvadricikli, kā arī citas atrakcijas.
“Riekstukalns – 3”, Ķekavas novads,
T. 28777888, info@riekstukalns.lv,  
www.riekstukalns.lv
56.7691, 24.4030
7 Biedrība “Dzīvais māls”*
Piedāvā radošās darbnīcas, kāzu
pieturas, ekskursijas māla pasaulē.
Iespēja iegādāties keramikas darbus,
veikt individuālus pasūtījumus. Visi
pasākumi pēc iepriekšēja pieraksta.
“Ķieģeļceplis”,
Tomes pagasts, Ogres novads,
T. 27752929, 29321337
56.7522, 24.6261
8 Enerģētikas muzeja ekspozīcija
Ķegumā*
Muzejs vāc, apkopo, eksponē visu
trīs Daugavas HES dokumentus,
priekšmetus, foto, kino un
videomateriālus no to projektēšanas
sākuma līdz mūsdienām. Ekskursijas
pieteikt iepriekš sazinoties.
Ķeguma prospekts 7/9,
Ķegums, Ogres novads,
T. 65010355, 27897835,
www.latvenergo.lv
56.7399, 24.70691

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

