Tūrisma maršruts
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SELIJAS SALAS

Šī maršruta objekti atrodas tuvumā kartē ar zilu krāsu izceltajām vietām. Izlasi
aprakstus lapas otrā pusē, izvēlies secību kādā tos apmeklēt un dodies ceļā!
Kartē redzamās vietas (atzīmētas zilā un brūnā krāsā) ir Sēlijas salas 17 mazas lauku apdzīvotās vietas, kas, identificējot unikālu potenciālu,
tika apvienotas kopīgā iniciatīvā „Sēlijas salas” ar mērķi attīstīt tematisko
tūrismu mazajās lauku apdzīvotajās vietās, lai veicinātu ekonomisko un
sociālo izaugsmi Sēlijā. 2018. gada laikā radīti jauni, neparasti tūrisma
piedāvājumi, ko nodrošina vietējās kopienas, uzņēmēji un biedrības Sēlijā.
“Materiāls sagatavots „Lauku partnerības “Sēlija””,
„Aizkraukles rajona partnerības” un „Daugavpils
un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi””
starpteritoriālā sadarbības projekta „„Sēlijas salas”
– tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās
vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes
veicinātājs Sēlijā” ietvaros.”
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SĒLIJAS SALAS PIEDĀVĀJUMS MARŠRUTAM

INFORMĀCIJA

Pārgājiens ar vides gidu ekociemata “Omrači”
teritorijā.
Gids
pārgājiena
laikā
sniedz
daudzveidīgu un praktisku informāciju par uzturā
lietojamo ārstniecības augu vākšanu, to nozīmi un
ietekmi uz veselību, kā arī atklāj viesiem citus dabas
noslēpumus. Omračos pieejama peldvieta, kas
piemērota arī bērniem, makšķerēšana, telšu vietas.

Cena: 5 EUR/pers., grupām pēc individuālas
vienošanās, sākot no 10 personām.
Ar iepriekšēju pieteikšanos!
Tel.: +371 20203120 (Ingus)
E-pasts: omraci89@gmail.com
Adrese: "Omrači", Seces pag., Jaunjelgavas nov.
GPS: 56.5716, 25.3893

Pastaigas Vīgantes parkā ir īpaši skaistas dienliliju Adrese: Vīgantes parks, Staburaga pag., LV-5128
ziedēšanas laikā. Vīgantes parka apmeklējumu GPS: 56.574309, 25.496583
turpinot kilometra garumā gar Daugavu ir “Dieva
auss” un leģendārā agrākā Staburaga atrašanās vieta.
Pārgājiens pa Sēlijas pakalnu ainavu Salas
pagastā, ko ir iespējams izzināt vēstures un dabas
gida pavadībā. Pārgājiena maršrutā iekļauts Latvijas
pirmais atjaunotais ģeodēziskā loka punkts,
dižkoki, Sēlpils militārais kara laika mantojums un
ierakumi, kā arī citas Sēlijas vēsturiskās un dabas
bagātības.

Cena: 25 EUR/h, grupām pēc vienošanās,
atkarībā grupas lieluma un izvēlētās ekskursijas
maršruta.
Tel.: +371 27759808 (Rasma)
Adrese: Sēlpils pag., Salas nov.

Pastaiga apkārt Biržu karjeram. Skaistākie skati Adrese: Biržu karjers,Salas pag., Salas nov.
atrodas pašā karjera dzelmē, jo tajā ir karjerā ir GPS: 56.4140, 25.7338
kristāldzidrs ūdens, kurš klāj karjerā grimušās
zemūdens ainavas un Napoleona laika liecības.
Tomēr ūdens dzidrības dēļ, šo skatu ir iespējams
baudīt pat no krasta dabas takām, kuras sniegs
prieku dabas vērotājiem.
Zasas muižas parks aizņem 23 ha lielu platību.
Tajā, pa dažādām takām ir iespējams apmeklēt
triju dīķu saliņu sistēmu, seno sēļu svētvietas,
vairākus dižakmeņus ar mītiskām īpašībām un citas
parkā saglabātās dabas un kultūras vērtības.
Parkā iespējams sarunāt arī gida ekskursijas ar
dažādām izdarībām.

Cena: Atkarībā no grupas lieluma un izvēlētās
ekskursijas maršruta - 15 līdz 25 EUR/h.
Tel.: +371 26535632 (Sarmīte)
Adrese: Zasas muižas parks, Zasa, Zasas pag.,
Jēkabpils nov.
GPS: 56.2947, 25.9770

Taka caur dabas liegumu “Eglone” ar vairāk kā
400 gadu vecu ozolu. Takas sākums atrodas pie
noslēpumainās Tadenavas bibliotēkas, kur var
rast garīgu mierinājumu un saņemt informāciju
par vietējo teritoriju. Bibliotēkā ir dabas lieguma
„Eglone” istaba un blakus atrodas atpūtas vieta.

Tel.: +371 28685188
E-pasts: tadenavasbib@jekabpilsnovads.lv
Adrese: Tadenavas bibliotēka, Līdumi 2, Tadenava,
Jēkabpils nov.
GPS: 56.1818, 26.1161

Pārgājiens Gārsenes dabas takās.
Gārsenes muižas parkā ir izveidota Barona,
Krēslas stundas, Staburaga, Zaļā un citas dabas
takas. Iespējami dažādi maršruti no 1.5 līdz 7 km.
Pārgājienā ir iespēja apskatīt vienu no lielākajām
senielejām Latvijā, kā arī iepazīties ar tajā mītošajām
mitoloģiskajām būtnēm. Takās ir arī piknika vietas
un soliņi atpūtai.

Cenas: pieaugušajiem – 1,40 EUR;
bērniem, studentiem, pensionāriem: 0,70 EUR;
gida pakalpojumi - 5,70 EUR/h.
Tel.: +371 26367150 (Dace)
E-pasts: garsenespils@akniste.lv
Adrese: Gārsenes pils, “Labieši”, Gārsenes pag.,
Aknīstes nov.
GPS: 56.0993, 25.8102

Saukas dabas parkā ir velomaršruts, kas pa
dabas parku izvijas 26 km garumā ap Saukas
ezeru, kuru ziemā var veikt arī ar slēpēm. Lauku
mājās “Bincāni” ir iespējams nakšņošot un pasūtīt
ēdināšanas pakalpojumus, pirts, pieejama laivu,
katamarānu, velosipēdu un slēpju noma, kā
arī piknika un makšķerēšanas vietas un ezera
pludmale peldēšanai.

Cenas: Velosipēdu noma - 8 EUR diennakts vai
3 EUR/h;
Laivu noma - 10 EUR diennakts vai 2 EUR/h;
Četrvietīgu katamarānu noma - 20 EUR diennakts
vai 6 EUR/h;
Distanču slēpju un apavu noma - 3 EUR;
Trošu nobrauciens instruktora pavadībā - 3 EUR.
Tel.: +371 28663364 (Aigars)
E-pasts: saukasdabasparks@inbox.lv
Adrese: Bincāni, Saukas pag., Viesītes nov.
GPS: 56.2704, 25.4241

