Bella Dvina un Baltijas ezeru zeme:
lielisks atpūtas piedāvājums ģimenēm
❚ EINĀRS KOZLOVSKIS
Turpinām lasītājus iepazīstināt ar atpūtas iespējām tūrisma
reģionā "Bella Dvina". Ceļojot pa Latgali un Vitebskas apgabalu
Baltkrievijā, ir iespēja iepazīt reģionu "Bella Dvina", vietu, kur plūst
teiksmainā Dvina – Daugava. Kad Latgales un Baltkrievijas ceļojuma
laikā aplūkotas interesantākās vietas un baudīta nesteidzīga atpūta,
ceļotājus gaida Lietuvas reģionā – Aukštaitijā. Lai ceļojumi būtu
interesantāki un saistošāki, Latgales, Aukštaitijas un Vitebskas apgabala tūrisma speciālisti Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas sadarbības
programmas projekta LLB-1-098 "Tūrisma attīstības veicināšana
Latgales–Utenas–Vitebskas pārrobežu reģionos" ("Bella Dvina 2"),
sagatavojuši piecus saistošus tūrisma pārrobežu maršrutus. Šoreiz
par vienu no tiem – "Bella Dvina un Baltijas ezeru zeme: tūrisma
maršruts ģimenēm". Maršruts ir ļoti daudzveidīgs un ietver dažādu
saimniecību, muzeju, zoodārzu apmeklējumu, darbošanos dažādās
izglītojošās programmās, mielošanos ar lauku labumiem un reģiona
čaklo saimnieču pagatavotajiem našķiem, nesteidzīgu atpūtu labiekārtotās vietās pie ūdeņiem. Bez tam maršrutā iekļauts plašs tūristu
mītņu un ēdināšanas vietu klāsts. Maršuta teksts, kuru papildina
bagātīgs ilustratīvais materiāls, pieejams http://www.latgale.lv/lv/
files/download?id=2196.

Uz zirgiem – zirgu sēta "Klajumi", Krāslavas novads, Latvija.

Informācija par maršrutu

Savvaļas dzīvnieku voljēri Kolenkiškos, Braslavas
rajons, Baltkrievija.

Vasaras bobsleja trase Anikščos.
Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas sadarbības
programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta projekta LLB-1-098 "Tūrisma
attīstības veicināšana Latgales – Utenas –
Vitebskas pārrobežu reģionos" ("Bella Dvina 2")
ietvaros. Kopējais projekta budžets ir 1 789 387
EUR. No šīs summas 90% – 1 610 448,30 EUR
(1 131 829,50 LVL) ir Eiropas Savienības atbalsts.
Ūdens prieki Latgalē.

Projektu īsteno Latgales plānošanas reģions

Kompleksais maršruts, kas piemērots autobraucējiem un sastādīts ņemot vērā vajadzības, kas
rodas ceļojot kopā ar bērniem.
Kopējais garums: ~ 1085 km
Lietuvas teritorijā: ~ 223 km
Latvijas teritorijā: ~ 575 km
Baltkrievijas teritorijā: ~ 287 km
Grūtības pakāpe: viegla, pārsvarā mērojami ceļi
ar asfalta segumu.
Maršruta gaita:
Aukštaitija: Anīkšči – Ņuroņi – Burbišķi –
Leļūņi – Utena – Šeiminišķi – Sudeiķi – Daugaļi
– Antaliepte – Duseta – Šlape – Salaka – Zarasi
– Kvintišķes – Zarasi
Latgale: Daugavpils – Preiļi – Aglona – Vortniki
– Puša – Rēzekne – Spundžāni – Rugāji – balvi
– Logini – Malnava – Kitkova – Berezovka –
Ludza – Zilupe – Pasiene – Meikšāni – Akati
– Krāslava – Kaplava
Vitebskas apgabals: Keziki – Kolenkišķi –
Braslava – Miori – "Serebjanka" – ciems Rovnoje
Poļe – Rasoni – Polocka
Alternatīva: maršruts sastādīts tā, lai ceļotāji
pēc pašu vēlmēm un ieskatiem to jebkurā punktā varētu gan uzsākt, gan arī noslēgt.
Fotogrāfijas no Latgales, Vitebskas apgabala un Aukštaitijas
tūrisma informācijas centru arhīviem

