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Vents Strautmanis



SIA “BOARDS YOU”
PIERĪGAS TŪRISMA INFORMĀCIJAS DIENA GIDIEM



KAS IR BOARDS YOU

Videi draudzīgs ģimenes uzņēmums

Popularizē nemotorizētu ūdens tūrismu

Ražo balansa dēļus

Garš stāsts
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KUR MĒS ATRODAMIES

Sirds pieder Carnikavai, tāpēc arī galvenie
maršruti un bāzes vieta atrodas tieši šeit

 Jūras zeme un Lauku atbalsta dienests

Arī citas teritorijas
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VIENS NAV KAROTĀJS

Boards You ir ļoti draudzīga un sadarbībai atvērta
kompānija, kas ir ieinteresēti kopīgi ar iedzīvotājiem,
uzņēmējiem un pašvaldību veidot interesantus un
krāsainus tūrisma maršrutus, ko piedāvāt gan novada
iedzīvotājiem, gan viesiem.

Šobrīd jau sadarbojamies ar pašvaldību un novada
viesu uzņēmējiem - novada domi, Novadpētniecības
centru, Tūrisma un informācijas centru, Kafe Maza
upe, brīvdienu māju GaujaUpe, EPA brīvdienu mājiņu
Carnikavā.

Kopā varam vairāk!
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KO MĒS PIEDĀVĀJAM

SUP dēļu un kajaku noma

Korporatīvie pasākumi

SUP dēļu un kajaku piedzīvojumu
maršruti ar vai bez grupas vadītāja
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BOARDS YOU SUP DĒĻU 
NOMA CARNIKAVĀ KAFE 
MAZA UPE

 Nomas punktā regulāri ir pieejami vairāk 
kā 20 dažādi SUP dēļi

 2 Mega SUP dēļi

 10 kajaki

 Kopā pasākumiem pieejami vairāk kā 60 
SUP dēļi un 15 kajaki.
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PILNA SERVISA PIEDZĪVOJUMI

 Inventārs

Grupas vadītājs

 Instruktāža un apmācība

Ēdiens, dzēriens, uzkodas

Foto, video no brauciena

Transports uz starta vietu
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PIEDZĪVOJUMS UZ GAUJAS
IETEKU JŪRĀ

 Interesants piedzīvojums, kurā iespējams novērot gan
senas vēstures liecības, gan dabas varenību.

No 1.augusta – 1.februārim Gaujā, tuvāk ietekai jūrā
var redzēt nēģu murdus. Kopš 20.g.s. 70.gadiem
Carnikavā tačus nēģu zvejai nomainījuši murdi.

Gauja ir viena no retajām lielajām Latvijas upēm, kura
saglabājusi tās dabisko izskatu, un Gaujas grīva ir
lieliska vieta, kur vērot upes un jūras mijiedarbību.

Upes grīva ir devusi mājas dažādām putnu sugām un 
tās skaistums izpaužas agrās rīta stundās, kad grīvas
mierīgā daba mostas no nakts miega (slēgta
apmeklētāju pastaigām no 1. maija līdz 31. jūlijam).
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SUP PIEDZĪVOJUMS
“VECGAUJA - DZIRNEZERS”

Kolorīts piedzīvojums, kas ietver 3 upes un vienu
ezeru sākot no skaistām villām līdz pat pamestām
padomju laiku nometnēm.

Sākot ar ūdensrozēm un zvejas laivām piepildīto
Vecgauju, Gaujas plašajiem ūdeņiem, nomaļo
Dzirnupi, kas pārsteigs ar kontrastiem, slūžām un
līkločiem līdz pat putnu balsīm pielieto Dzirnezeru
ar saulrietā iekrāsotajām ezera salām un niedrāju
ap tām.

 Īpaši skaists šis piedzīvojums ir saullēktā un
saulrietā.
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PIEDZĪVOJUMI BEZ 
VADĪTĀJA

Nogādājam inventāru un dalībniekus
starta vietā

Sagaidām grupu finišā (Carnikavā)

Pēc brauciena iespēja baudīt maltīti
Kafe Maza upe

Apmeklēt Novadpētniecības centru
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SADARBĪBA

info@boardsyou.lv, 26222212

www.boardsyou.lv +  @boardsyou
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Paldies! 


