NEAIZMIRSTAMA ATPŪTA DAUGAVAS KRASTOS

1

2

3
5

Rēzekne

A 13

A6

P 69

18

P 69

P 68

Lietuva

20

6

10

P 61

A

Daugava

Dagda

19
15,16
17
21

A6

9

Daugava

13

Preiļi

11
8
14

A1
3

Ilūkste

KRĀSLAVA

DAUGAVPILS

1-7

21

4 6

P6
2

Rīga

16
15

7

Dau

gav
a

Baltkrievija

Daugavpils novada
pašvaldības aģentūra “TAKA”

Daugavpils TIC

Rīgas iela 22A, Daugavpils
+371 654 22818
+371 26444810
turisms@daugavpils.lv
www.visitdaugavpils.lv

12

Rīgas iela 2, Daugavpils
+371 654 76748 , +371 29431360
taka@dnd.lv
Baltkrievija
www.visitdaugavpils.lv

Krāslavas novada domes TIC
Pils iela 2, Krāslava
+371 656 22201
+371 29376090
tic@kraslava.lv
www.visitkraslava.com

Daugava ir Latvijas lielākā upe, nacionālais simbols. Tā saistās ar tautas spēku un vienotību. Lielā un skaistā Daugava kopīgā apceļošanas akcijā
“Daugava vieno” ir apvienojusi trīs pašvaldības, lai ikvienam parādītu, cik pārsteidzošas sajūtas var piedzīvot Daugavas krastos esošo novadu
tūrisma objektos.
Daugavpils – otra lielākā pilsēta un Austrumlatvijas metropole – pasaulei devusi izcilo mākslinieku Marku Rotko, komponistu Oskaru Stroku
un izcilo aktieri un režisoru Solomonu Mihoelsu (Vovsi). Pilsēta priecē ar arhitektūru, apbūvi un dinamisku pilsētas dzīvi. Tā ir vienlaicīgi skaļa
un klusa, plaša un noslēgta. Ja pilsētas centrā ikdienas steiga kļūst apnicīga, var doties uz Daugavpils nomaļākajām vietām un baudīt dabu
ezeru un upju krastos, mežu masīvos.
Ap Daugavpili izvietotais Daugavpils novads ir vieta, kur Latgale satiekas ar Sēliju. Daugava, kas vijās cauri visam novadam, to sadala divās
daļās, kas vēsturiskā, politiskā un etnogrāfiskā ziņā gadsimtu ritējumā veidojušās atšķirīgi. Kreisajā krastā atrodas Augšzeme jeb sēļu zeme,
labajā – Latgale. Daugavpils novada galvenās vērtības ir sirsnīgi un viesmīlīgi cilvēki, bagāts kultūrvēsturiskais mantojums un neaizmirstamas
dabas ainavas, kas aicina ikvienu doties aizraujošā ceļojumā.
Krāslavas novads ir vieta, kur iepukstas Latvijas sirds. Tieši šajā novadā Daugava aizsāk savu tecējumu līdz Baltijas jūrai. Krāslava apbur ar
savu mazpilsētas šarmu. Vienā no tās pakalniem gozējas pils komplekss, otrā – majestātiskā katoļu baznīca. Pilsētas ielās mūsdienas savijas
ar vēsturi, tikai Krāslavai raksturīgo noskaņu piešķir daudznacionālā vide un daudzo kultūru sajaukums. Tā ir vieta, kur ikviens jūtas gaidīts.
Daugava Krāslavas novadā ir saglabājusi savu dabīgo tecējumu. Te sākas dabas parks “Daugavas loki”, kur Daugava met astoņus lielus lokus līdz
pat Daugavpils novada Naujenes pagastam. Daugavpilī tā ieplūst rāma un varena, pārliecinoši ieņemot savu vietu pilsētas dzīvē.
Daugava vieno!

DAUGAVPILS
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Daugavpils cietoksnis. Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrs
(Ūdens paceļamā ēka)

GPS: 55.883888, 26.495777 • Nikolaja iela 5, Daugavpils
+371 65424043, +371 28686331
Unikāla valsts nozīmes arhitektūras un kultūrvēstures pieminekļa apskate. Informācija par cietokšņa
vēsturi, aktualitātēm un attīstības plāniem. Ekspozīcijā redzami vēsturiski rasējumi, fotogrāfijas,
karavīru formas tērpi. Ekskursijas. Suvenīri.
Akcijas piedāvājums: suvenīru iegāde
Cena: no 0,60 EUR • Darba laiks: 10.00–19.00
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Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs

GPS: 55.883896, 26.497469 • Mihaila iela 3, Daugavpils
+371 65430250, +371 22471925, +371 65430253 • www.rotkhocenter.lv
Pastāvīgā ekspozīcija “Marks Rotko. Dzīve un māksla”. Mainīgās ekspozīcijas ar Latvijas, Eiropas un
pasaules mākslinieku darbiem. Bērnu un jauniešu izglītojošās programmas. Radošās darbnīcas
un meistarklases. Telpas konferenču un koncertu rīkošanai, naktsmītnes, suvenīri, kafejnīca.
Akcijas piedāvājums: mākslas centra apmeklējums.
Cena: līdz 10 EUR, skolēniem, studentiem, pensionāriem – 5 EUR
Darba laiks: P – brīvdiena, O, Pk 11.00–17.00, T, C, S, Sv –11.00–19.00

Latgales zoodārzs

GPS: 55.873841, 26.509798 • Vienības iela 27, Daugavpils
+371 65426789, +371 29621191 • www.latgaleszoo.eu
Eksotiski dzīvnieki, pērtiķi, žņaudzējčūskas, krokodili, bruņurupuči, iguānas, skorpioni u.c. tropu
mežu un Latvijas ainavu iemītnieki. Ekskursijas gidu pavadībā.
Akcijas piedāvājums: zoodārza apmeklējums.
Cena: 1 EUR/per., skolēniem, studentiem – 0,5 EUR
Darba laiks: 10.00–18.00. P, O – brīvdiena
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Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs
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Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs un TIC
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GPS: 55.869188, 26.511921 • Rīgas iela 8, Daugavpils
+371 65424155 • www.dnmm.lv
Viens no vecākajiem un lielākajiem muzejiem Latgalē. Atrodas vienā no skaistākajām pilsētas
ēkām (1883), kas ir kultūrvēsturisks arhitektūras piemineklis. Kultūrvēstures, dabas ekspozīcija,
Daugavpils mākslinieka Leonīda Baulina (1945–2002) mākslas zāle un tematiskās izstādes.
Akcijas piedāvājums: muzeja apmeklējums
Cena: 2,50 EUR/pers., skolēniem, studentiem, pensionāriem – 1 EUR (vairāk dnmm.lv/lv/Cenradis)
Darba laiks: 10.00–18.00 P, Sv – 10.00–16.00
GPS: 55.870863, 26.517419 • Rīgas iela 22A (ieeja no Ģimnāzijas ielas puses), Daugavpils
+371 65422818, +371 26444810 • www.visitdaugavpils.lv
Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu apskate. Informācija par Daugavpils un Daugavpils
novada apskates objektiem un tūristu mītnēm. Tūrisma maršruti. Kartes, ceļveži, brošūras, tūrisma
objektu un tūrisma pakalpojumu sniedzēju informatīvie materiāli latviešu, krievu, angļu, lietuviešu
un poļu valodās. Ekskursiju pa Daugavpils cietoksni un Daugavpili, pilsētas apskates ekskursiju
ar tramvaju pieteikšana. Suvenīri.
Akcijas piedāvājums: suvenīru iegāde • Cena: no 0,60 EUR • Darba laiks: 10.00–18.00
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AKCIJAS “DAUGAVA VIENO” OBJEKTI
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GPS: 55.870825, 26.516625 • Rīgas iela 22A (ieeja no Vienības laukuma puses), Daugavpils
+371 65422818, +371 26444810 (Daugavpils tūrisma informācijas centrs) • www.smakovka.lv
Šmakovkas darināšanas procesa izzināšana ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību. Autentiskas dzēriena
ražošanas iekārtas. Daugavpils un Latgales vēstures iepazīšana. Meistarklases. Degustācijas. Suvenīri.
Akcijas piedāvājums: muzeja apmeklējums
Cena: 4,30 EUR. Skolēniem, studentiem, pensionāriem, personām ar invaliditāti, ģimene (persona) –
3 EUR/per. (vairāk par cenām – http://www.smakovka.lv/lav/articles/cenas )
Darba laiks: 1. V–30. IX: katru dienu 11.00–19.00; 1. X – 30. IV: 11.00–19.00, P – brīvdiena

DAUGAVPILS

Ekspozīcija “Šmakovkas muzejs”

NAKTSMĪTNES
ĒDINĀŠANAS
PAKALPOJUMI

DAUGAVPILS
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Spēkratu ekspozīcija “RetroGaraž-D”
GPS: 55.889736, 26.505650
Vaļņu iela 4A, Daugavpils
+371 29494061, +371 27716222
Automobiļu un padomju laika lietu kolekcijas apskate.
Akcijas piedāvājums: ekspozīcijas apmeklējums
Cena: no 3 EUR, bērniem – 1 EUR
Darba laiks: darba dienās pēc iepriekšēja pieraksta, S, Sv 10.00–18.00

Viesnīca “Villa Ksenija”****

Viesnīca “Park Hotel Latgola”***

Varšavas iela 17, +371 65434317, +371 20388008
Vietu skaits – 11, www.vilaks.lv

Ģimnāzijas iela 46, +371 65404900
Vietu skaits – 252, www.hotellatgola.lv

Viesnīca “Biplan Hotel” ***

Kempings “Chill & Grill”

18. novembra iela 50, +371 29999950
Vietu skaits – 76, www.biplan.lv

Dzintaru iela 74, +371 26343502
Vietu skaits – 30

Viesnīca “Biplan City” ***

Hostelis “SL Nams”

Viestura iela 21, +371 29999930
Vietu skaits – 30

Saules iela 49, +371 29562163
Vietu skaits – 7

Restorāns “VILLA KSENIJA”

Restorāns “Odesa Mama”

Restorāns “SkovoroTka”

RETRO KAFEJNĪCA “ĒDNĪCA NR.1”

Restorāns “Plaza”

KAFEJNĪCA “Chill & Grill”

Varšavas iela 17, +371 65434317, +371 20388008
Rīgas iela 65, +371 28000034
Ģimnāzijas iela 46, +371 65404912

Saules iela 42, +371 29145414
Alejas iela 78, +371 29158010, +371 22320303
Dzintaru iela 74, +371 26343502
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Slutišķu sādža un Slutišķu vecticībnieku lauku sēta
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GPS: 55.931481, 26.716187 • Skolas iela 1, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
+371 65471321 • www.naujenesmuzejs.lv
Daugavpils novada vēsture, etnogrāfija, izcilu novada mākslinieku darbi, radošās darbnīcas,
Lielā Augšdaugavas musturdeķa veidošana, ekskursijas dabas parkā “Daugavas loki”.
Akcijas piedāvājums: muzeja apmeklējums
Cena: 1,50 EUR, bērniem, skolēniem, studentiem, senioriem – 1 EUR, ģimenes biļete – 4 EUR
Darba laiks: 1. X–31. IV P–Pk – 8.00–17.00; S, Sv – brīvdiena
1. V–31. IX O–Pk – 8.00–17.00; S – 9.00–17.30; Sv – brīvdiena

GPS: 55.913654, 26.885701 • Slutiški, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
+371 26532508 • www.naujenesmuzejs.lv
Valsts nozīmes kultūras piemineklis. Unikāli Latgales vecticībnieku garīgās un sadzīves kultūras
materiāli. Zemnieku mājokļu celšanas tradīcijas. Pusdienas “turīgu vecticībnieku” gaumē.
Akcijas piedāvājums: muzeja apmeklējums
Cena: 1,50 EUR, bērniem, skolēniem, studentiem, senioriem – 1 EUR,
ģimenes biļete (2 pieaugušie un bērni līdz 18 gadiem) – 4 EUR
Darba laiks: T–Sv 10.00–18.00; P, O – brīvdiena

Lielbornes muiža
GPS: 55.866194, 26.972151
“Lielbornes muiža“, Lielborne, Salienas pagasts, Daugavpils novads
+371 29284480 • www.lielbornesmuiza.lv
Plašas nakšņošanas iespējas muižas kungu mājā vai kempingā. Parks, pastaigu taka,
trošu trase, ekskursijas, velo noma, piknika vietas, garda kafija, ēdieni.
Akcijas piedāvājums: izmantot kādu no objekta piedāvātajiem maksas pakalpojumiem
Darba laiks: muižas parks no 1. V līdz 30. IX atvērts katru dienu 7.00–21.00
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DAUGAVPILS NOVADS AKCIJAS “DAUGAVA VIENO” OBJEKTI

Naujenes novadpētniecības muzejs

AKCIJAS “DAUGAVA VIENO” OBJEKTI DAUGAVPILS NOVADS
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JuRita Mini Zoo

GPS: 55.953711, 26.620745 • Kašatniki 6, Kašatniki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
+371 20269999
Iespēja iepazīties ar dažādiem dzīvniekiem, barošana ar zoodārzā iegādāto barību. Alpakas, lamas,
ķenguri, kamielis, dambrieži, punduraitas, pundurkazas, poniji, ēzeļi, zirgi, truši un citi dzīvnieki.
Akcijas piedāvājums: Mini zoo apmeklējums
Cena: 4 EUR; bērni, seniori un personas ar invaliditāti – 3 EUR, bērni līdz 3 g.v. – bezmaksas;
barības glāze – 1 EUR.
Darba laiks: 1. V–30. IX P – brīvdiena; O–Pk 12.00–18.00; S, Sv – 11.00–18.00

Silene Resort & Spa

GPS: 55.721431, 26.786776 • Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads
+371 22013509 • www.silene.lv
Izmitināšana un restorāna gardie ēdieni. Silenes Dabas SPA, Šmakovkas laboratorija, dzīvnieku
stūrītis, pludmales atpūta, brauciens ar pontonlaivu, lūšu taka, lidojums virs ezera, peintbols,
inventāra noma.
Akcijas piedāvājums: izmantot kādu no objekta piedāvātajiem maksas pakalpojumiem
Darba laiks: visu diennakti

Sventes muiža

GPS: 55.903389, 26.376277 • Alejas iela 7, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads
+371 65427822 • www.sventehotel.lv
Četrzvaigžņu viesnīca, restorāns, biljards, krievu un turku pirtis, burbuļvanna, telpas
semināriem un konferencēm, banketi. Kara tehnikas ekspozīcija, kuras objekti atrasti
bijušo kauju laukos.
Akcijas piedāvājums: izmantot kādu no objekta piedāvātajiem maksas pakalpojumiem
Darba laiks (kara tehnikas kolekcija): katru dienu 12.00–19.00
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GPS: 55.924479, 26.704247
Viļuši 4, Viļuši, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
+371 29493121
www.gribulaivot.lv
Atpūta un izmitināšana, pirts pēršanās rituāls. Laivu, koka plostu, smailīšu un kanoe laivu noma.
Akcijas piedāvājums: Izmantot kādu no objekta piedāvātajiem maksas pakalpojumiem.
Iepriekš pieteikties!

Viesnīca “Sventes muiža”

Atpūtas komplekss “Lielbornes muiža”

Atpūtas komplekss “Silene Resort & SPA”

Viesnīca “Sventes muiža”

Alejas iela 7, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads
+371 65427822
Vietu skaits – 24

Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads
+371 22013509

Viļuši 4, Viļuši, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
+371 29493121
Vietu skaits – 90
Lielborne, Salienas pagasts, Daugavpils novads
+371 29284480
Vietu skaits – 20

Alejas iela 7, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads
+371 65427822

Atpūtas komplekss “Lielbornes muiža”

Lielborne, Salienas pagasts, Daugavpils novads
+371 29284480
Iepriekš pieteikties!
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ĒDINĀŠANAS
PAKALPOJUMI

Brīvdienu mājas, sporta klubs “Beibuki”

Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads
+371 22013509
Vietu skaits – 75

NAKTSMĪTNES

Atpūtas komplekss “Silene Resort & SPA”
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DAUGAVPILS NOVADS

Sporta klubs “Beibuks”

KRĀSLAVAS NOVADS
AKCIJAS “DAUGAVA VIENO” OBJEKTI
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Krāslavas grāfu Plāteru pils komplekss
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Keramiķu Pauliņu darbnīca

17

Z/S “Kurmīši”

GPS: 55.900010,27.158523 • Pils iela 2, Krāslava • +371 656 22201 • www.kraslavaspils.lv
Pils kompleksa apskate. Kompleksa teritorijā atrodas Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs,
Amatniecības centrs, Krāslavas novada TIC, Pils restorāns, Olgas Gribules porcelāna leļļu kolekcija.
Akcijas piedāvājums: O. Gribules porcelāna leļļu kolekcijas apmeklējums.
Zīmodziņu saņemsiet Krāslavas novada TIC.
Biļetes cena: 2 EUR
Darba laiks: 15. V–15. IX – katru dienu 9.30–18.00
16. IX–14. V – darba dienās 8.45–17.15; S, Sv– 10.00–15.00

GPS: 55.902787,27.158634
Dūmu iela 8, Krāslava, +371 29128695
Tradicionālā Latgales keramika. Meistarklases prasmīgo keramiķu vadībā.
Māla trauku, suvenīru iegāde.
Akcijas piedāvājums: keramiķu darbnīcas apmeklējums
Biļetes cena: 2 EUR.
Iepriekš pieteikties!

GPS: 55.899228,27.095390
Rakuti, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads
+371 26538824 , +371 29106312 • www.kurmisi.lv
Ārstniecības augu audzēšana tējām. Saimniecības apskate, degustācija, produkcijas iegāde.
Bišu vaska kosmētika un hidrolāti ar ārstniecības augu smaržām.
Akcijas piedāvājums: saimniecības apmeklējums
Biļetes cena: 2,00 EUR
Iepriekš pieteikties!
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GPS: 55.866054,27.062554
Kaplava, Krāslavas novads, +371 29472638 • www.klajumi.lv
Zirgu izjādes, zirgu apskate, pastaigu maršruti, naktsmītnes, Latgales kulinārā mantojuma
ēdienu baudīšana Klajumu ķēķī.
Akcijas piedāvājums: 45 min. izjāde 2 personām vai vizināšanās zirga mugurā pa apli (5 apļi).
Cena: 15,00 EUR/pers.
Iepriekš pieteikties!

19

Laimes muzejs Indrā

20

GPS: 55.873821,27.531654
Sporta iela 2, Indra, Krāslavas novads • +371 20266514
Interaktīva ekspozīcija, kas liek radīt, iedvesmot un meklēt atbildes uz jautājumu “Kas ir
laime?”. Līdzās muzejam atrodas Dabas vērošanas un laimes sajūtu taka. Sezonas jaunums –
tekstila labirints!
Akcijas piedāvājums: muzeja apmeklējums
Cena: 3,00 EUR, bērniem, skolēniem, studentiem, pensionāriem – 2,00 EUR.
Iepriekš pieteikties!

AKCIJAS “DAUGAVA VIENO” OBJEKTI

Sporta atrakciju parks “Starp debesīm un zemi”

GPS: 55.933404,27.123994 • Bartkeviči, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads
+371 26172091, +371 29168156 • www.starpdebesimunzemi.lv
Gaisa šķēršļu trase (garums – 200 m, augstums – 2,5 m), Airsoft un Footgolf spēles, šautuve,
sajūtu taka, tīmbildings, akvagrims, meistarklases ziepju vārīšanā, sveču vai vaska rociņu
izgatavošanā. Naktsmītnes, pirts, piknika vieta.
Akcijas piedāvājums: šķēršļu trase – 5 EUR/pers. vai sajūtu taka – 2 EUR/pers.,
vai šautuve – 5 EUR/350 lodītes.
Iepriekš pieteikties!
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KRĀSLAVAS NOVADS

Zirgu sēta “Klajumi”

Zirgu sēta “Klajumi”

Kaplava, Krāslavas novads, +371 29472638
Vietu skaits – 31

Kempings “Siveri”

NAKTSMĪTNES

GPS: 55.900134,27.191444 • Indras iela 33, Krāslava
+371 25359589, +371 29244291 • atputalatgale@inbox.lv, www.atputalatgale.com
Laivu braucieni pa Daugavu un Krāslavas novada ezeriem. Piedāvā kanoe laivu, kajaku,
piepūšamo gumijas laivu un SUP dēļu nomu. Nodrošina ar nepieciešamo inventāra nomu
(airi, sūkņi, glābšanas vestes) un transportēšanu. Laivu kvests pa Daugavu.
Akcijas piedāvājums: Izmantot kādu no objekta piedāvātajiem maksas pakalpojumiem
Iepriekš pieteikties!

Kraslava 2 Bedroom Lux Apartments

Sporta atrakciju parks “Starp debesīm un zemi”

Brīvdienu māja “Skerškāni”

Lauku māja “Upes dižvietas”

ĒDINĀŠANAS
PAKALPOJUMI

KRĀSLAVAS NOVADS

Biedrība “Aktīva atpūta Latgalē”

21

Zemnieku saimniecība “Bagātības”

Pils restorāns Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksā

Zirgu sēta “Klajumi”

Kafejnīca “Karamele”

Vienības iela 59, Krāslava, +371 25945277
Vietu skaits – 6

Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, +371 29195745
Vietu skaits – 18

Bārtuļi, Indras pagasts, +371 26125475
Iepriekš pieteikties!

Kaplava, Krāslavas novads, +371 29472638
Iepriekš pieteikties!

Siveri, Kazinči, Skaistas pagasts, Krāslavas novads, +371 29278599
Vietu skaits – 14
Bartkeviči, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, +371 26172091
Vietu skaits – 16
Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, +371 29146034
Vietu skaits: 24

Pils iela 10, Krāslava, +371 29626766
Iepriekš pieteikties!

Krasta iela 8, Krāslava, +371 29437482
Iepriekš pieteikties!
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DALĪBNIEKA ANKETA

Vārds, uzvārds
Vecums
Pilsēta/novads
Tālruņa nr.
E-pasts
Kur ieguvi informāciju par
akciju “Daugava vieno”?

! Katram dalībniekam viena anketa.

DAUGAVPILS

DAUGAVPILS
NOVADS

KRĀSLAVAS
NOVADS

Akcijas “Daugava vieno” noteikumi
1. Akciju organizē Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra, Daugavpils novada pašvaldības aģentūra “TAKA”
un Krāslavas novada domes Tūrisma informācijas centrs.
2. Akcijas norises laiks: 2021. gada 1. maijs – 31. oktobris.
3. Akcijas norises vieta: Daugavpils, Daugavpils novads, Krāslavas novads.
4. Akcijā piedalās 21 tūrisma objekts (7 objekti katrā teritorijā – Daugavpilī, Daugavpils novadā un Krāslavas novadā). Apmeklējot un
izmantojot objektos akcijas piedāvājumu, akcijas dalībnieka Tūrista pasē tiks uzspiests speciāli šai akcijai izveidots zīmodziņš.
5. Par akcijas dalībnieku tiek uzskatīts jebkurš ceļotājs, kuram ir akcijas Tūrista pase, un kurš ir dabūjis vismaz 15 zīmodziņus.
Obligāti nosacījumi!
• Jāapmeklē vismaz 5 objekti no katras akcijā iesaistītās teritorijas.
• Ierodoties akcijas objektā, dalībnieks savā Facebook vai Instagram profila laika joslā ievieto foto, īsi komentējot redzēto, piedzīvoto un
uzzināto, izmantojot mirkļbirku #DaugavaVieno un nosaucot konkrēto objektu (piemēram, #Daugavpilstic, #juritaminizoo, #kraslavaspils).
6. Tūrista pasi drukātā veidā var saņemt Daugavpils un Krāslavas TIC, kā arī katrā no 21 akcijas objektiem. Tūrista pases digitālo versiju var
lejupielādēt vietnēs www.visitdaugavpils.lv/bukleti un www.visitkraslava.com/lv/turisma-materiali.
7. Balvu izspēle
7.1. Balvu izspēlē piedalās akcijas dalībnieki, kuri izpildījuši 5. punktā minētos noteikumus.
7.2. Izspēlē piedalās Tūristu pases, kas nogādātas Daugavpils vai Krāslavas TIC, vai kādā no 21 akcijas objektiem.
7.3. Balvu fondu veido dāvanas no akcijas atbalstītājiem, tūrisma uzņēmējiem, vietējiem mājražotājiem u.c.
7.4. Balvas tiks izspēlētas 3 posmos. Katrā no posmiem tiks izspēlētas 10 balvas:
7.4.1. pirmā izspēle – jūlija 1. nedēļā. Tā notiks starp Tūrista pasēm, kas būs saņemtas laikā no 1. maija līdz 30. jūnijam.
7.4.2. otrā izspēle – septembra 1. nedēļā. Tā notiks starp Tūrista pasēm, kas būs saņemtas laikā no 1. jūlija līdz 31. augustam.
7.4.3. trešā izspēle – novembra 1. nedēļā. Tā notiks starp Tūrista pasēm, kas būs saņemtas laikā no 1. septembra līdz 31. oktobrim.
7.5. Divas galvenās balvas tiks izspēlēta novembra 1. nedēļā un izspēlē piedalīsies visas no 1. maija līdz 31. oktobrim saņemtās
Tūristu pases.

Balvu fonds: 2500 EUR vērtībā

Akcijas atbalstītāji un galvenās balvas
GALVENĀ BALVA Nr. 1 – 350 EUR vērtībā
• Silene Resort&SPA pakalpojumi (300 EUR)
• Z/S “Kurmīši” produkcija (30 EUR)
• Ekskursija Daugavpils Marko Rotko mākslas centrā (20 EUR)

GALVENĀ BALVA Nr. 2 – 340 EUR vērtībā
• Viesnīcas “Villa Ksenija” pakalpojumi (300 EUR)
• Slutišķu vecticībnieku sādžas apmeklējums (10 EUR)
• Pusdienas Krāslavas pils restorānā (30 EUR)

Citas akcijas izspēles balvas
• Dāvanu karti 200 EUR vērtībā piedāvā viesnīca “Biplan Hotel”.
• Dāvanu karti 100 EUR vērtībā piedāvā viesnīca “Biplan City”, restorāns “SkovoroTka” vai “Odesa Mama”, lauku māja “Upes dižvietas”,
•
•
•
•
•
•
•

•

Sventes muiža un sporta klubs “Beibuki”.
Dāvanu karti 80 EUR vērtībā piedāvā zirgu sēta “Klajumi” un Lielbornes muiža.
Dāvanu karti 60 EUR vērtībā piedāvā viesnīca “Park Hotel Latgola”, restorāns “Plaza” un sporta atrakciju parks “Starp debesīm un zemi”.
Dāvanu karti 50 EUR vērtībā piedāvā brīvdienu māja “Skerškāni” un biedrība “Aktīva atpūta Latgalē”.
Dāvanu karti 40 EUR vērtībā piedāvā Šmakovkas muzejs, Krāslavas novada TIC, Kraslava 2 Bedroom Lux Apartments un ZS “Bagātības”.
Dāvanu karti 30 EUR vērtībā piedāvā keramiķu Pauliņu darbnīca, Laimes muzejs, kafejnīca “Karamele”, kempings “Chill&Grill” un
Krāslavas novada domes TIC.
Dāvanu karti 20 EUR vērtībā piedāvā Daugavpils cietoksnis (3 kartes), kempings “Chill&Grill”, Z/S “Sēlija” un kafejnīca “Ēdnīca Nr.1”
vai hostelis “SL NAMS”.
Dāvanu karti 10 EUR vērtībā piedāvā kempings “Siveri” (3 kartes), Šmakovkas muzejs (2 kartes), Daugavpils Marko Rotko mākslas
centrs, Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs (2 kartes), “RetroGaraž D” (3 kartes), kempings “Chill&Grill”, kafejnīca
“Ēdnīca Nr.1” vai hostelis “SL NAMS”, ZS “Sēlija”, Naujenes novadpētniecības muzejs (2 kartes) un JuRita mini zoo, Daugavpils novada
pašvaldības aģentūra “Taka” (5 dāvanas).
Dāvanu karti 5 EUR vērtībā piedāvā Latgales zoodārzs (3 kartes) un Z/S “Sēlija”.

2021 • DAUGAVPILS • DAUGAVPILS NOVADS • KRĀSLAVAS NOVADS • 2021

