
 

Latgalē

Mēs esam kopā ap 50 Latgales tematiskie ciemi un Latgales lauku saimnieki - 
mazie ražotāji, viesu nami, amatnieki, ēdinātāji un vienkārši labi cilvēki!  
Mūs kopā satur uzticēšanās, dabiskums, humors un vienotas vērtības –  

nepiekrāpt, nemānīties, atbalstīt, sadarboties un kopīgi attīstīties.  
 

Ja gribi ar mums iepazīties tuvāk, dod ziņu, un Tu varēsi:  
 

IEDVESMOTIES un PRAKTISKI DARBOTIES, 
DZIRDĒT REĀLUS STĀSTUS un LEĢENDAS,  

SMIETIES, ĒST, DZERT, DZIEDĀT, SPĒLĒT un DEJOT, 
GŪT PRIEKU un JAUNUS DRAUGUS LATGALĒ, 
IERAUDZĪT, SADZIRDĒT, SAJUST un BAUDĪT! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantējam: BAUDU vēderam, acīm, ķermenim, prātam un sirdij! 
Brīdinām: šis ceļojums var radīt neārstējamu ATKARĪBU NO LATGALES! 

 
 
 

Vairāk informācijas: Marika: 29443621, e-pasts: latgalesfani@inbox.lv 

 

Nakšņošana dažādu zvaigžņu viesnīcās (vienmēr ar kārtīgām brokastīm) 

Lielisks ēdamu, dzeramu un nepārtikas suvenīru šopings 
Oficiāla uzņemšana Latgales fanu pulkā  

 
 
 
 

 
 

Kopējā BAUDAS CENA atkarīga no Tavām vēlmēm  
attiecībā uz naktsmītni, ēdināšanu, personīgā gida ikdienas klātbūtni, 

transfēru Rīga-Latgale-Rīga, ikdienas transporta un šofera pakalpojumu u.c.  
 
 Staigāt vai jāt ar zirgu  Nopērties latgaļu melnajā pirtī  Nogaršot ozolzīļu vai gurķu ievārījumu  
Braukt ar kanoe laivu  Ēst vīngliemežus (un redzēt, kā tie aug)  Pārģērbties par īstu princi (-esi)  
Ieturēt svinīgu maltīti “Pļavas restorānā”  Braukt ar velosipēdu  Piedalīties burbuļu ballītē  Iestādīt 
savu koku  Izveidot savu māla podu  Noķert kādu zivi  Saprast, kā top lupatu deķis  Nogaršot meža 
dzīvnieku gaļu  Pagatavot māla gleznu  Vērot stārķus tuvumā  Saņemt Dieva svētību  Vārīt zupu uz 
ugunskura  Vadīt īstu traktoru  Būt mūzikas instrumentu darbnīcā  Apskatīt bebru mājas 2 m 
augstumā    Uzspēlēt beach volejbolu    Izcept savu maizes klaipu    Pagulēt zem enerģētiska ozola    
 Sasiet un nogaršot māju sieru  Stāvēt uz Latvijas lielākā dižakmeņa  Iemācīties kādu latgaliešu 
dziesmu  Izzināt šmakovkas tapšanas procesu  Sajust Velnezera (Čertoka) mistiku  Redzēt unikālāko 
koka dizainu Latvijā  Uzpīt savu klūgu grozu  Savārīt kārtīgas ziepes  Piedalīties īstās medībās  
Pagatavot kļavu lapu cepuri  Apmeklēt gaumīgu “Lina istabu”  Nonākt Latgales visaugstākajā vietā  
Sēdēt baļļā un skatīties zvaigznēs  Celties pāri Daugavai ar prāmi  Iemēģināt roku stikla mākslā  
Redzēt, kā top māju vīns vai alus (un to nogaršot)   Dzert tikko slauktu lauku pienu   “Iegrimt” rabarberu 
maizē vai rabarberu uzpūtenī  Pielasīt savu upeņu groziņu vai ābolu maisu  Spēlēt orientēšanās spēli 
parkā  Nobaudīt Latgales vietējo šmakovku  Iepirkties vislatgaliskākajā veikalā pasaulē  u.c. 

 

 

 
Tādi mēs esam – vairāki desmiti Latgales lauku saimnieku, kas priecāsies Tevi uzņemt!!! 


