Tūrisma maršruts
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SĒLIJAS SALAS PIEDĀVĀJUMS MARŠRUTAM

INFORMĀCIJA

Skats uz unikālo krasta ainavu no kuģīša „Vīgante”,
ko var atrast kuģīša kapteiņa pavadībā. Laikā, kad
ūdens līmenis ir zems, var redzēt kādreizējās estrādes
paliekas, Mazo Staburadziņu un citus unikālus
skatupunktus. Kuģīša pieturvieta Sēlijā atrodas
Vīgantes parkā, Staburagā.

Cena: Sākot no 70 EUR, atkarībā no
izvēlētā maršruta.
Sīkāka informācija telefoniski vai www.
vigante.lv
Kuģītis var uzņemt līdz 26 pasažieriem.
Tel.: +371 28490667
Adrese: Vīgantes parks, Staburaga pag.,
LV-5128
GPS: 56.5746, 25.4961

Biržu karjera zemūdens ainava. Ideāla vieta nirējiem Adrese: Salas pag., LV-5214
un snorkelētājiem, tomēr vienlaikus tā ir izbaudāma GPS: 56.4229, 25.7398
arī no kājāmgājēja skata punkta. Karjera dzidrais
ūdens sevī slēpj Napoleona laika liecības.
Dignājas pilskalna pakājē paveras atvērta ainava
pār Daugavu. Skaistā dabas ainava ir labiekārtota ar
atpūtas vietu un šūpolēm, kurās šūpojoties varēsiet
viļņoties vienā ritmā ar turpat pie kājām esošo
Daugavas ūdeni.
Pieejama labiekārtota piknika vieta ar iespēju kurināt
grilu un ierīkot teltsvietu.

Cena: Teltsvieta - 10 EUR.
Tel.: +371 26208125 (Valija)
E-pasts: valija_f@inbox.lv
Adrese: “Grantsbedres”, Dunavas pag.,
Jēkabpils nov.
GPS: 56.2756, 26.1887

Ormaņkalns ir viens no augstākajiem pakalniem
novadā, no kura paveras apburoša Sēlijas ainava pār
Saukas ezeru. Ormaņkalna apkārtnē ir daudz skaistu
skatupunktu, piemēram, no Ormaņkalna skatu
torņa vai Līgo kalniņa, uz kura atradīsiet vairākus
dzirnakmeņus.

Adrese: Ormaņkalna skatu tornis, Elkšņu
pag.
GPS: 56.2596, 25.5322
Adrese: Līgokalniņš, Elkšņu pag.
GPS: 56.2509, 25.5420

Kņāvu pilskalns. Kāpšana 20 metrus augstajā, mākslīgi Adrese: Rites pag.
stāvinātajā Kņāvu pilskalnā ir neliels izaicinājums, GPS: 56.2256, 25.5315
bet paver plašu skatu pār Sēliju. Leģendas vēsta, ka
tam ir īpaša enerģētika, kas kalnam neļauj apaugt ar
krūmiem.
Rožu dārzs SIA “Ārītes” sniedz iespēju baudīt pakalnu Cena: Rožu apskate un pastaiga pa
ainavu ar krāšņiem daudzveidīgu šķirņu rožu kolekciju teritoriju - 1 EUR/pers.
dārziem. Pieejama rožu stādu iegāde un konsultācija. Tel.: +371 29457013 (Ilze)

Adrese: "Greķāni", Saukas pag., Viesītes nov.
GPS: 56.2555, 25.4132

facebook.com/selijassalas
Tel.: +371 22335439 (Daina)
E-pasts: daina.aluzane@gmail.com

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.”

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Dienvidsusējas senleja, kas ir viena no lielākajām
senielejām Latvijā. Ainavu iespējams izbaudīt pastaigā
vai slēpojot pa Gārsenes dabas takām, kur ir arī piknika
vietas un soliņi atpūtai. Sākumpunkts iespējams
Gārsenē, netālu no Senlietu kolekcijas, pie Gārsenes
pils un citviet - visas ieejas viegli saskatāmas no ceļa.

Ieejas maksa: pieaugušajiem – 1,40 EUR;
bērniem, studentiem, pensionāriem - 0,70
EUR;
gida pakalpojumi - 5,70 EUR/h.
Tūrisma centrs Gārsenes pilī atvērts katru
dienu no plkst. 11.00 līdz 18.00, izņemot
pirmdienas.
Tel.: +371 26367150
E-pasts: garsenespils@akniste.lv
Adrese: Gārsenes pils, “Labieši”, Gārsenes
pag., Aknīstes nov., LV-5218
GPS: 56.0993, 25.8102

Subates pilsētas vēsturiskais centrs. Divu ezeru
ieskautā, laikā iesalusī koka arhitektūra ar savu
unikalitāti ļauj vērot neparastu mazpilsētas ainavu ar
koka arhitektūru un ciešu dabas tuvumu, ko bagātina
arī trīs Subates baznīcu torņi. Caur Subates centru
ved velomaršruts, bet romantisko ainavu var baudīt
arī no ezera, dodoties izbraucienā ar katamarānu vai
slēpojot.

Cena par gida pakalpojumiem pēc
vienošanās, atkarībā no grupas lieluma.
Tel.: +371 27150584 (Gunta)
Adrese: Subates tirgus laukums, Subate,
Ilūkstes nov.
GPS: 56.0028, 25.9056

