
4.  Arņa Preisa laimes un veiksmes 
brīnumainā darbnīca ZUGU 
Iespējams vērot trauku tapšanu, aplūkot 
ekspozīciju un iegādāties traukus. 
Skultes pag., "Zelmeņi", T. (+371) 29783447, 
www.zuguart.com

8.  Jūrskolas muzejs
Latviskā garā uzturēts jūrniecības muzejs. 
Muzeja glabājas vairāk nekā 9000 krājuma 
vienību, muzeja pagalmā vērienīga enkuru 
kolekcija. Pasākumos vai grupām pēc pie- 
teikuma tiek vārīta smeķīga zivju zupa.
Valdemāra iela 47, Ainaži, 
Salacgrīvas novads,  T. (+371) 64043349

11.  Igates pils
Viena no romantiskākajām pilīm Vidzemē. Līdzās 
atrodas pils dzirnavu krodziņš, kurā baudot maltīti, 
iespēja caur stikla logu vērot, kā dzirnavās vēl jopro- 
jām maļ putraimus. Vasarā iespējams ieturēt maltīti 
terasē un izbaudīt neaizmirstamu skatu uz pili.
Vidrižu pag., Limbažu novads, T. (+371) 64062432, 
www.igatespils.lv

12.  Bīriņu Pils
Kultūrvēsturisks komplekss, kas tiek 
nemitīgi pilnveidots un darbojas visu gadu. 
Bīriņu pils celta no 1857.–1860. g., grāfu 
Pistolkorsu dzimtai. Romantiska un skaista 
vide, ko veido labiekārtots parks, ezeri un 
muižas ēka. Pilī iekārtota viesnīca un 
restorāns. Ūdensdzirnavās ierīkots krodziņš. 
Bīriņi, Limbažu nov., T. (+371) 64024033, 
www.birinupils.lv

7.  Nēģu tači Salacā
Nēģu murdu tacis – tradicionāls un unikāls zvejas 
veids. Tikai Salacgrīvā mūsdienās īstai nēģu zvejai 
joprojām lieto murdu taci –  zvejas paņēmienu ar 
daudzu gadsimtu vēsturi.  Tači, nēģu zveja un 
degustācija (jūlijs – novembris).
Salacgrīva, T. (+371) 29268299

1.  Baltā kāpa
Kāpas virsotnē ierīkots skatu tornis un skatu 
laukums. No kāpas paveras skaists skats uz jūru, 
Inčupes grīvu un plašo pludmali.
Saulkrastu novada TIC, Ainažu iela 10, Saulkrasti, 
T. (+371) 67952641, tic@saulkrasti.lv, 
www.saulkrasti.lv

2.  Saulkrastu velosipēdu muzejs
Seno velosipēdu kolekcija ataino Latvijas 
velosipēdu rūpniecības vēsturi pirmskara laikā, 
kurā līdzās unikāliem eksponātiem, aplūkojama 
arī seno laiku darbnīca un veikals. 
Rīgas iela 44, Saulkrasti, 
T. (+371) 28883160, www.velomuseum.tk

3.  Minhauzena muzejs un Meža taka
Iespēja iepazīties ar slavenā fantasta, meļu karaļa 
Minhauzena gaitām Duntē, 18.gs. sadzīves 
priekšmetiem, bet vaska �gūru izstādē nofotogra- 
fēties pie kādas Izcilas Latvijas vēstures personības. 
No muzeja līdz jūrai ved romantiska, pieturvietām 
bagāta „Minhauzena meža taka” (5,3 km)  – Eiropā 
garākā apses koka laipu taka. Mazos apmeklētājus 
gaida lielākais koka atrakciju kuģis Baltijā.
Duntes muiža, T.(+371) 64065633; 
(+371) 26576056,  www.minhauzens.lv

9.  Laivošana Salacā 
Maršruts: Staicele–Salacgrīva. 
Atpūtas dienu maršruts, kurā nav tehniski sarežģītu 
posmu, tas ir veicams ar dažādiem peldlīdzekļu 
veidiem – kanoe, smailēm, katamarāniem un 
piepūšamajām laivām. Lēnā tecējuma dēļ  pie- 
mērots arī ģimenēm ar mazākiem līdzbraucējiem.
Alojas novada Staiceles tūrisma informācijas centrs, 
Lielā iela 13, Staicele,  T. (+371) 64035371 
www.staicele.lv

6.  Vidzemes akmeņainā jūrmala 
un Veczemju sarkanās klintis
Dabas liegums 14 km garumā no Tūjas līdz 
Dzeņiem, kur jūrā iestiepjas vairāki zemesragi.
200 m garš un 4 m augsts smilšakmens atsegums 
ar grotām un alām. Krāšņākais sarkanā 
smilšakmens atsegums jūras piekrastē Latvijā. 
Iecienīts 1 dienas pārgājienu maršruts.
T. (+371) 29464686

5.  Ingrīdas Žagatas keramikas darbnīca
Tradicionālās podniecības meistares darbnīca. 
Iespējams piedalīties izglītojošā paraugde- 
monstrējumā, iejusties podniekmeistara lomā. 
Skultes pag. „Cepļi”, 
T. (+371) 29234867, www.cepli.lv

10.  Vecais ugunsdzēsēju depo
Torņa visos stāvos saglabātas oriģinālās 
kāpnes ar vērā ņemamu slīpumu. Salīdzi- 
noši apgrūtinošais kāpiens un stiklotās 
grīdas pastiprina ekstrēmās izjūtas. Pa 
piektā stāva (pusstāva) lodziņiem paveras 
skats uz vecpilsētas centrālo daļu. Iespēja 
nofotografēties pie restaurēta ugunsdzēsēju 
auto, kas īpaši patīk mazajiem 
apmeklētājiem.
Limbažu TIC, Torņa iela 3, Limbaži, 
T. (+371) 64070608, www.visitlimbazi.lv
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