
Plosta pakalpojumus nodrošina:

Gide Ilona Riekstiņa: +371 29416253

Kapteinis Jānis Kļanskis 

+371 29974802
Muzikants Reinis Riekstiņš: +371 29466435

„Ja Tu, nemieru un vēju dzīts,
Gribi atrast īstu laimes malu,
Brauc uz Cepurīti-
Mīlestības salu!”

(A. Vējāns)

Neaizmirstams ceļojums gides un/vai akordeonista pavadībā!

Plosts „Kaija” Alūksnes ezerā

Savlaicīgi piesakot izbraukumu ar plostu, tas izvizinās 
Jūs kā individuāli, tā arī kolektīvi (līdz 25 cilvēkiem) 
Jums vēlamā laikā. Pieejams arī pusnakts stundās, 
baudot mūzikas un gaismas saspēli uz ezera.

Plosts ir kļuvis par iecienītu 
ģimenes godu svinību vietu, 

piedāvājot uz tā rīkot arī 
laulību reģistrācijas ceremonijas.

Izzināt Alūksnes pilsētas vēsturi, izdziedāt latviešu ziņģes, gūt gleznainās 
ezera ainavas baudījumu un uz mirkli aizmirsties no ikdienas steigas...

Darbības laiks: maijs - novembris
(Vai pēc savas izvēles)



Плот

Узнать историю города Алуксне, спеть популярные латышские народные песни, 
насладиться живописными видами озера и на мгновение забыть о ежедневной суете!

„Kaija”

Путешествие по Алуксненскому озеру в 
компании гида и/или аккордеониста, даже 

в ночные часы, наслаждаясь игрой света и 
музыки.

Вы можете заранее заказать индивидуальную 
или групповую (до 25 человек) прогулку на 
удобное Вам время.

Captain Jānis Kļanskis +371 29974802

Raft

Learn the history of Alūksne town, sing popular Latvian folk songs, enjoy the 
spectacular views of the lake and for a moment forget about the daily hustle and bustle!

Guide Ilona Riekstiņa +371 29416253

A great place for family celebrations, the raft 
“Kaija” offers a variety of excursions, including a 

guided tour or a guided tour accompanied by a 
musical performance.

Book either an individual or a group tour (up to 
25 people). Also available in the evenings, where 
you’ll enjoy an interplay of the night lights and 
soothing music.

Open from May till November

Mы работаем с мая по ноябрь
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