
21.-23.martā
Ja esat nolēmuši paceļot, atpūsties un uzzināt par dzīvi Latgalē, tad izmantojiet šo iespēju un

dodieties uz „Latgales Šveici”, kas atrodas 270 km uz dienvidaustrumiem no Rīgas, uz apvidu, kur
Austrumlatvijas augstienes pauguru virknes pietuvojas Daugavai. Krāslavas rajonā ir ne tikai
neatkārtojamas Latgales dabas ainavas, bet arī jauki un atsaucīgi cilvēki. Latgales pērles vēl aizvien, pēc
sava prāta un patikas, iemirdzas ceļiniekiem, lai tos apburtu uz mūžu. Pērles, pie kurām mēs, latgalieši,
esam tik ļoti pieraduši, ka šķiet nemaz vairs par tādām neuzskatām. Krāslavas rajons ar tā neskarto dabu,
dabas parku "Daugavas loki" un daudzajiem ezeriem vienmēr ir bijis pievilcīgs tūristiem. Te ir dziļākais
ezers Baltijā – Drīdzis, noslēpumainākais ezers Latvijā – Velnezers, salām bagātākais Latvijā – Ežezers.

Daugava savu spēku un ticību labajam dāvā cilvēkiem, meži un pļavas glabā gudrības, kas nav rakstītas
nevienā grāmatā. Esot tik tuvu dabai, cilvēks kļūst līdzīgs zvaigznei debesīs un puķei pļavā, un var tikai
mirdzēt, ziedēt un justies laimīgs. Atbrauciet un pārliecinieties paši!

Vieta: Daugavpils un Krāslavas rajons. Dabas parks “Augšdaugava”.



Maršruta garums: 30 – 35 km.
Maršruta apraksts: Maršruts ir gar Daugavas kreiso krastu no Daugavpils līdz Krāslavai. Apvidus klāts ar
biezu skuju koku un jaukto koku mežu, kurā ir stigu un meža taku tīkls. Reljefs paugurains, atsevišķās
vietās stāvas nogāzes un grāvji.

Tuvojoties Krāslavas rajonam reljefs kļūst līdzenāks, vietām sastopamas viensētas un fermas,
pārsvarā pamestas.

Maršrutā ir sastopamas dažas atpūtas vietas un speciāli aprīkotas ugunskura vietas.



Pirmajā dienā plānots veikt pirmo, aptuveni 12 km garo, grūti veicamo maršruta daļu. Pirms
saulrieta sasniegt nakšņošanas vietu “Ververu Krauja”, sauktu arī par “Daugavas Vārtiem”.

Otrajā dienā plānots sākt pārgājienu ne vēlāk kā plkst. 08:00 un veikt atlikušo, aptuveni 18 km garo,
viegli veicamo maršruta daļu, izmantojot stigu un meža taku tīklu. Pirms saulrieta sasniegt nakšņošanas
vietu “Zirgu sēta Klajumi”, kur pārgājiena dalībniekus gaidīs atpūta un pirts.

Trešajā dienā plānots apskatīt 32 m augsto Krāslavas novērošanas torni, kas atrodas pašā Daugavas
krastā. Pēc pārgājiena dalībnieku velēšanās ir iespēja apskatīt Krāslavas vēstures un mākslas muzeju,
grāfa Plātera pili un citas Krāslavas vietas.

Noderīga informācija:
Attālums no Rīgas AO līdz Krāslavai ir 267 km.
Attālums no Krāslavas līdz “Startam” 28 km.

Satiksme:
Vilcieni  Rīga – Daugavpils (atiet 7:10, pienāk Daugavpilī 10:57)

Daugavpils - Rīga (atiet 13:15, pienāk Rīgā 16:50).

No Daugavpils jānokļūst līdz Krāslavai.

Lai būtu vieglāk nokļūt līdz pārgājiena vietai, ieteicams braukt organizēti.

Svarīgi! Krāslavas rajons ir pierobežas zona, tādēļ līdzi jāņem personas apliecinoši
dokumenti.
Saule lec (aptuveni) – 06:30
Saule riet (aptuveni) – 18:15

Cita noderīga informācija: http://www.kraslava.lv/

Sastādīja: Igors Stašāns stassyk@inbox.lv


