
Gaidi. Paspēj. Izzini.
Tev ir stunda līdz nākamajam vilcienam.  
Ko darīt šajā laikā Alūksnes dzelzceļa stacijas apkārtnē?

1  Apmeklē multimediālo ekspozīciju 
“Alūksnes Bānīša stacija”!

 Vairāk kā 100 gadu senajā Alūksnes stacijas 
šķūnī izvietotajā ekspozīcijā vari papildināt savu 
informācijas bagāžu par Gulbenes-Alūksnes 
dzelzceļa līniju. Šeit ir iespēja iegādāties 
suvenīrus.

 Minimālais ekspozicijas apskates laiks 30 min.

2  Iejūties detektīva lomā un atrisini noziegumu 
piedzīvojumu spēlē “Dzelzceļa detektīvs” 
ekspozīcijā Alūksnes Bānīša stacija.

 Minimālais laiks 45 min.

3  Iepazīsti stacijas kvartālu ar orientēšanās 
spēles palīdzību. Saņem spēles uzdevumus par 
1 eiro ekspozīcijā “Alūksnes Bānīša stacija”.

 Minimālais spēles laiks 20 min.

4  Nosūti pastkarti no Alūksnes stacijas! 
(Ekspozīcijas darba laikā)

5  Aplūko pieminekli somu brīvprātīgajiem, 
kuri cīnījās par Latvijas neatkarību!

6  Salīdzini savu laikrādi ar stacijas pulksteni!
 Pulksteni Alūksnes pilsētai dāvinājis “Latvijas 

dzelzceļš” Bānīša 110.  jubilejā  – 2013.  gada 
15.  jūnijā XXV Vispārējo Dziesmu un XV Deju 
svētku ieskaņu koncerta “Dziesmu un deju svētku 
ekspresis” laikā.

7  Novērtē iespaidīgo graudu elevatoru!
 Ēka graudu šķirošanai, kaltēšanai un 

uzglabāšanai celta 1939.  gadā. Līdz 
ar tās būvniecību radās iespēja daļu 
graudus paturēt Alūksnē, lai iedzīvotājiem 
nesadārdzinātos maizes cena. Mūsdienās 
ēku neizmanto sākotnējo funkciju 
nodrošināšanai. (Ēka apskatāma no 
ārpuses)

8  Aplūko Bahnhofs hotel!
 Ēka uzcelta1912.  gadā pēc Helēnas fon 

Fītinghofas pasūtījuma. Dažus gadus tā 
darbojusies kā dzelzceļa viesnīca. Vēlāk 
ēka nodota gan karaspēka lietošanā, 
gan bijusi privātmāja, igauņu skola un pat 
pienotava. No 2019.  gada pavasara ēkā 
atkal atvērta viesnīca. Tūristu grupas (no 
8 personām) var pieteikt nelielu ekskursiju 
pa viesnīcu. Piesakoties iepriekšējā dienā, 
iespējams pasūtīt uzkodas.

9  Izej labirintu stacijas šķūņa priekšā!

10  Nofotogrāfējies pie Alūksnes dzelzceļa 
stacijas skaistām ceļojuma atmiņām!

11  Pagaršo Alūksnes īpašo kokteili kādā 
no pilsētas kafejnīcām. 

 Lai nokļūtu tur ātrāk, ieskām izmantot 
taksometru.
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NODERĪGI:
• Restorāns “Jolanta” – 6 min (450m) – Merķeļa iela 14

• Degvielas uzpildes stacija “Viada” – 5 min (400m) – 
Gulbenes iela 1C

• Veikals “Būvmateriāli” iegādājamas arī pārtikas preces 
(saldējums, dzērieni, čipsi) – 2 min (190m) – Jāņkalna iela 48 

TAKSOMETRU PAKALPOJUMI:
• IK “RETRO PM” +371 26379243 (4 pasažieri)

• SIA “ANDIO” +371 27509540 (4 pasažieri)

• SIA “ZEVEN” +371 20208845 (6 pasažieri)

• IK “PICULS” +371 266856550 (4 pasažieri)

ATCERIES PAR DROŠĪBU PIE DZELZCEĻA!


