Gardēžu maršruts
Vīns, alus un maize
Informācija:
Maršruta sākuma un gala punktu katram iespēja
izvēlēties pašam!
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!

Šajā maršrutā apvienotas
Pierīgas teritorijā esošās
Daugavas labā krasta darītavas,
kas gatavo vīnu, alu, sidru
un citus alkoholiskus un
bezalkoholiskus dzērienus.
Katrā darītavā saimnieki ir rūpīgi
glabājuši savu recepti, un pie tās
nonākuši ilgstošu mēģinājumu
rezultātā, dažās no tām, ar savu
recepti un zināšanām dalīsies arī
ar apmeklētājiem!
Ceļotājam būtiski ir ne tikai
dzert, bet arī ēst. Tādēļ
maršrutu dažādo ģimenes
maizes ceptuves un unikāls
Azerbaidžānu virtuves kulinārais
piedāvājums, kas jāatklāj
katram!
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Apskates objekti
* Apskates objektos apmeklējums
jāpiesaka iepriekš!
1 Vulfas kundzes pašceptā maize
un haskiji*
Pie mums ciemos Jūs ievilinās maizes
smarža, un Jūs sapratīsiet, ka esat
baudījis garšīgāko maizi! Viesojoties
mūsu haskiju parkā, Jūs nonāksiet
autentiskā vietā, kur sajutīsiet Latvijas
māju smaržu un garšu.
“Vulfas kundze”,
Vidzemes šoseja 1C,
Garkalne, Ropažu novads,
T. 26595542,
www.vulfaskundze.lv
57.0412, 24.4002
2 Restorāns “Azerbaidžāna”–
austrumu virtuves piedzīvojums
Sirsnīga attieksme, liela azerbaidžāņu
ēdienu izlase. Lieliska vieta ģimenes
svinībām, banketiem un romantiskām
vakariņām, mājīgas VIP telpas ar
terasi, vasaras terase. Bezmaksas
autostāvvieta.
Acones iela 5, Ulbroka,
Ropažu novads,
T. 20338387,
www.facebook.com/Azerbaidžana–
restorāns
56.9363, 24.2878
3 Mājas vīna darītava
“Saules veltes”*
Vīna darītava atrodas privātmājā,
kuras pagrabstāvs ir pilnībā pielāgots
vīna darīšanai un uzglabāšanai.
Ekskursijas laikā iespējams uzzināt
par vīna tapšanas procesu, kā arī
degustēt un iegādāties vīnus.
Fiziķu iela 30, Salaspils,
Salaspils novads, T. 29262729,
www.saulesveltes.lv
56.8603, 24.3934
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Libertu bērzu sulu un vīna
pagrabs*
Tiek piedāvātas ekskursijas uz bērzu
sulas pasauli vīna pagrabā. Pastāstīs,
parādīs un dos degustēt visu, kas
ir gatavots no bērzu sulām – sīrups,
svaiga bērzu sula, vīns, limonāde,
putojošais vīns un bērzu sulas stiprais
(piedāvājums atkarīgs no sezonas).
Produkti tiek piedāvāti arī iegādei.
Vīndaru iela 12–1, Ikšķile, Ogres
novads, T. 29297469, www.sula.lv
56.8205, 24.5175
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5 Turkalnes Muižas klēts – alus un
sidra darītava*
Turkalnes Muižas klēts atjaunota
2018. gadā. Tajā šobrīd tiek darināts
alus, sidrs un vīns, kā arī rīkotas
degustācijas un pieejamas plašas
telpas saviesīgu un tematisku
pasākumu rīkošanai.
Turkalne, Ogres novads,
T. 26355554
56.8588, 24.6942

Alus darītava “IndieJānis”*
Ekskursijā alus darītavā iespējams
uzzināt, kā top alus. Ierodoties lielākā
vai mazākā kompānijā, alus darītavas
īpašnieks jūs sagaidīs, parādīs brūzi,
pacienās ar alu un izstāstīs visu par
alus brūvēšanu.
“Kalts” Upespils, Suntažu pagasts,
Ogres novads, T. 29760218,
indiejanis@gmail.com,
www.indiejanis.mozello.lv
56.9320, 25.0120
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7 Vīna darītava “Lauskis”*
Vīna darītava atrodas vecajos
muižas dārznieka mājas pagrabos.
Ekskursijas laikā tiek piedāvāta vīna
ražotnes apskate un vīna degustācija,
iespēja apskatīt vecos ābeļdārzus un
blakus esošo Krapes muižas parku ar
tās drupām.
“Lauski“, Lēdmanes pagasts.,
Ogres novads, T. 26052137,
vins.lauskis@gmail.com
56.7464, 25.0998

8 “Mr. Plūme” sidra darītava*
Apmeklējot darītavu, ir iespēja
iepazīties ar Plūmju ģimenes stāstu,
atklāt sidru pasaules noslēpumus,
iegūt recepti, kā pašam darīt sidru
mājas apstākļos, degustēt “Mr. Plūme”
produkciju un baudīt dabu
nesteidzoties ģimenes ābeļdārzā.
“Zīles“, Jumpravas pagasts,
Ogres novads,
T. 29631631, 28465427,
www.mrplume.lv
56.6953, 24.9870
9 “Zelmas maiznīca”*
Piedāvā dažādas darbnīcas, kurās
viesiem iespējams radoši izpausties,
atpūsties un apgūt jaunas prasmes
rupjmaizes, ūdenskliņģeru un
sezonālā piparkūku cepšanā.
“Jaunpuriņi 2“,
Lielvārdes pagasts, Ogres novads,
T. 26184179,
l.lastmane@inbox.lv
56.7279, 24.8868
10 Vīnogu audzētājs
Edmunds Būmanis*
Tiek piedāvāta vīna dārza apskate
un stāstījums par vīnogu šķirnēm,
kā arī iespēja izzināt vīndarīšanas
noslēpumus.
Birzes iela 22, Ķegums,
Ogres novads, T. 22353290,
www.vinadarzs.lv
56.7476, 24.7273

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

