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InformÇcija par mar‰rutu

VEIDS: kultūrvēsturisks maršruts,
kurš iederās grupu ceļojumiem ar
autobusu, mikroautobusu, kā arī
automašīnu vai velosipēdu. Objekti,
kas norādītie maršrutā, ir gatavi
uzņemt organizētas
tūristu grupas no 20 cilvēkiem un
vairāk.
MARŠRUTA GARUMS: ~ 890 km
• Baltkrievijas pusē ~ 270 km
• Latvijas pusē ~ 427 km
• Lietuvas pusē ~ 193 km
GRŪTĪBAS PAKĀPE:
• Vitebskas apgabals:
autovadītājiem – viegla,
velosipēdistiem – vidēja (virzīties pa
šoseju Polocka– Braslava, ir jārēķinās
ar intensīvu satiksmi).
• Latgale: autovadītājiem – viegla,
velosipēdistiem – vidēja (virzīties pa
šoseju Rīga–Daugavpils, Daugavpils–
Rēzekne, Daugavpils–Zarasai, ir
jārēķinās ar intensīvu satiksmi,
virzoties paceļiem ar grunts segumu
iespējama nelīdzena virsma).
• Aukštaitija: maršruts ļoti daudzveidīgs dzīvs, ar iespēju aktīvi pavadīt
laiku vai piedalīties izglītojošās
programmās.
MARŠRUTA GAITA:
• Vitebskas apgabals (Baltkrievija):
Braslava– Miori– Disna– Polocka–
Rasoni– Verhņedvinska
• Latgale: Robežnieki – Krāslava
– Aglona – Priežmale– Andrupene
– Pasiene– Ludza– Rēzekne
– Kārsava– Balvi– Rugāji–
Gaigalava– Audriņi– Spundžāni–
Preiļi– Līvāni– Nīcgale–
Daugavpils
• Aukštaitija (Lietuva): Zarasi –
Utena– Anīkšči– Ņuroņi
• Alternatīva: maršruts ir sastādīts
tā, lai ceļotājs pēc savas vēlmes to var
uzsākt un nobeigt jebkurā punktā.
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