Projekti “Säästva turismi arendamine“
ÕPPEREIS LAHEMAA SÄÄSTVA TURISMI
ARENGUSTRATEEGIA RAAMES
CESIS piirkonnas Lätis
13.-14.09.2018
13.09.2018
12:30 Saabumine, lõunasöök „Silvans“
13:40-14:40 Väikeettevõtte "Latnature" külastus Rauna piirkonnas (LEADER toetus).
Eriretseptide järgi valmistatud ja madaltemperatuuril kuivatatud juurvilja laastude ja
vorstide tootmine sellerist, peedist porganditest jms. Ekskursiooni käigus tutvutakse
toote loomise protsessiga. Tooteid on võimalik ka osta.
14:55-15:30 Rauna Staburgi kalju (3 km kaugusel keskusest)
Raunase jõe orus leiduv Läti laiaulatuslik unikaalne magevee lubjakivi tekkis 8-10
tuhat aastat tagasi. Kalju on 3,5 meetri kõrgune ning 17 meetri laiune. Staburagi kalju
ja nõlv moodustavad meeldejääva vaate meenutades koske. 1966. aastast, mil
Daugava Staburags oli üleujutatud, on Staburgi kalju olnud ainus omataoline
loodumonument Lätis. Staburgi kaljul ronimine on siiski rangelt keelatud!
15:45-16:45 Väikeettevõtte „Latvijas Ķiploks” külastus Rauna piirkonnas (LEADER
toetus).
Külastuse käigus võetakse osa küüslaugu teekonnast ja avastatakse gastronoomia
huvitavat maailma.
Priekuļi San Park Gauja rahvuspargis (LEADER toetus).
Sun Park on muutunud populaarseks jalutuspaigaks nii kohalikele elanikele kui ka
külalistele. Pargis asub ka terviserada, millel jalutades on võimalik õppida
ravimtaimede kohta, masseerida oma jalgu ning laadida ennast maaenergiaga.

Ca 19:00 Majutus ja õhtusöök
14.09.2018
08:00-08:50 Hommikusöök
9:10-10:10 Partisan Bunker, Amanta vald, Gauja rahvuspark (LEADER toetus).
Partisan Bunker on loodud partisanide lugudele ja mälestustele tuginedes. Partisani
liikumise lugusid Läti metsades räägivad giidid, teadete tahvlid, videod ja sõjaline
ekspositsioon.
10:30-12:00 Väikeettevõtte „Terviselabor“ külastus (LEADER toetus), Gauja
rahvuspargis
12:20-13:10 Ieriķe veski, 1 km kaugusel Amata vallast, Gauja rahvuspargis.
Kohapeal on võimalik näha veskit, lillelist skulptuure, veski ratast, kiviseinu. Ieriķe
veski sobib ka nägemispuudega inimestele.
Puutöökoja muuseum ja Vienkoči park Ligatne vallas, Gauja rahvuspargis (LEADER
toetus).

Projekti “Säästva turismi arendamine“
SUVEÜLIKOOL
CESIS piirkonnas Lätis
14.-16.09.2018
14.09.2018
14:15 Saabumine Ratnieki majutuskohta Gauja rahvuspargis.
14:30 Lõunasöök Ratiekis
15: 30 Suveülikooli avamine
15:35 Video Cesis piirkonna partnerlusest ja Gauja rahvuspargist
15:55-16:25 Reisijate päevad Kemer Rahvuspargis. Oluline turundusvahend säästva
turismi arendamiseks. Agnese Balandiņa, Ķemeri NP, Nature Conservation Agency
of Latvia.
16:25-16:55 Riga-Gauja, Euroopa Gastronoomia regioon. Oluline turundusvahend
säästva turismi arendamiseks Gauja rahvuspargis.
16:55 Kohvipaus
17:15-17:40 Turundusvahend säästva turismi arendamiseks- Toidufestival (wild food
festival). Amata regioon.

15:30-18:00 Suveülikooli seminar. Töötoa külastamine, mida korraldavad puidu
käsitöölised erinevatest maailma paikadest. Ligatne regioon.
18:00-18:15 Ratnieki konverentsikeskuse turvustus- Läti ülikool.
19:00 Õhtusöök
Töötoa külastamine, mida korraldavad puidu käsitöölised erinevatest maailma
paikadest.
15.09.2018
8:00 Hommikusöök
RÜHM 1
9:00 -9:45 Bussisõit (42 km)
9:45-10:45 Suveülikooli õppetuur, mille raames külastatakse LEADER toetusi saanud
kämpinguala „Apalkalns), Gauja rahvuspargis. Kanuureis Gauja jõel. Apaļkalns,
Raiskums, Pargauja piirkond.
11:00-12:00 Suveülikooli õppetuur. LEADER toetust saanud ettevõtete Raiskuma
labumu darītava külastus, Gauja rahvuspargis. Raiskuma labumu darītava pakub
õlle, leiba ja suitsutatud liha.
12:00-12:20 Bussisõit
12:30-13:15 Suveülikooli õppetuur. LEADER toetust saanud Araisis
Arheoloogimuuseumi külastus.
13:15-13:30 Bussisõit
RÜHM 2
9:00-9:30 Bussõit (28km)
9:30-10:30 Suveülikooli õppetuur. LEADER toetust saanud Araisis
Arheoloogimuuseumi külastus.
10:30-10:50 Bussisõit
10:55-11:50 Suveülikooli õppetuur, mille raames külastatakse LEADER toetusi
saanud kämpinguala „Apalkalns), Gauja rahvuspargis. Kanuureis Gauja jõel.
Apaļkalns, Raiskums, Pargauja piirkond.

12:00-13:00 Suveülikooli õppetuur. LEADER toetust saanud ettevõtete Raiskuma
labumu darītava külastus, Gauja rahvuspargis. Raiskuma labumu darītava pakub
õlle, leiba ja suitsutatud liha.
13:00-13:30 Bussisõit
KOOS
13:30Lõunasöök „Laimes LigZda“ külalistemajas.
14:45 Suveülikooli õppetuur, mille raames külastatakse LEADER toetusi saanud
ettevõtteid ja Līgatne küla Gauja rahvuspargis. Külastatakse ka Līgatne käsitöö maja
ja käsitöö kogukonda.
17.00 Turistide päeva turg ja loterii Ligatne külas.
18:45/19:00 Bussisõit tagasi
19:00 Õhtusöök
20:00 Kultuuriõhtu, Ratnieki Hall

16.09.2018
8:00-8:50 Hommikusöök ja ööbimiskohast välja registreerimine
8:50-9:00 Bussisõit
9:00-10:30 Külastus LEADER toetus saanud Vienkoči parki, puukäsitöö
museumisse.
10:30-11:15 (40 km bussiga) Sigulda, Turaida iidne jõgi koos Gauja rahvuspargi
looga.
11:15-13:00 Talutoidu turu külastus (võimalik on müüa ka oma tooteid spetsiaalses
külalistele mõeldud kohas).
13:00 Lõunasöök Talutoidu turu restoran
14:00 Kojusõit
Jõudmine Tapale orienteeruvalt 19-20.

