IZBAUDI

ALŪKSNES EZERA
VALDZINĀJUMU

• Viena no savdabīgākajām
zivīm Alūksnes ezerā ir zutis, kas
kļuvusi par Alūksnes īpašo garšu.
• Ezerā atrodas četras salas –
Pilssala, Garā sala, Cepurīte un
Mazā sala.
• Bagāts ar vairāk nekā 12 zivju
sugām
• Vidējais ezera dziļums – 7,1 m.

Viegli ielēkt no pilsētas dabā, ja blakus ir viens no tīrākajiem
ezeriem Latvijā – Alūksnes ezers. Tajā ņirb un skan no bērnu
smiekliem, kas atskan gan šūpolēs, gan slidkalniņos.

PELDĒŠANAS VIETAS ALŪKSNES EZERA KRASTĀ:

JAUNUMS!
No Tempļakalna parka līdz pat Alūksnes Pilssalai pieejams gaisa trošu
nobrauciens “ZZZIPPP” pāri Alūksnes ezeram.
Vairāk info: www.visitaluksne.lv GPS: 57.4311, 27.0609

• Alūksnes Pilssalas pludmale (pieejams bērnu rotaļu laukums)
GPS: 57.4288, 27.0578

• Peldēšanas vieta “Vējiņš” (pieejams bērnu rotaļu laukums)
GPS: 57.4254, 27.0585

• Peldēšanas vieta “Melnums” GPS: 57.4372, 27.0565
• Peldēšanas vieta “Šūpalas” GPS: 57.4741, 27.0995

Neaizmirstamu braucienu gides un akordeonista pavadībā aicina
izbaudīt plosta “Kaija” komanda, kas jau vairākus gadus piedāvā
iepazīt Alūksnes pilsētu un ezera krāšņumu no saullēkta līdz
saulrietam. Braucienus iespējams pieteikt pa tālruni 29974802.
www.facebook.com/plostsKaija GPS: 57.4277, 27.0573

Ezers ir bagāts ne tikai ar zivju sugu dažādību, bet arī ar salām.
Aizbrauc uz kādu no četrām ezera salām ar laivu.

AIRU LAIVU NOMA:

• Kempingā “Ezermalas – 44” GPS: 57.4367, 27.1067
tālrunis 20377881, www.ezermalas44.lv
• Kolberģī SIA “JM grupa” GPS: 57.4438, 27.1165
tālrunis 29417113, 27500408
• Viesu mājā “Lāzberģis” GPS: 57.4603, 27.1188
tālrunis 29166262, www.lazbergis.lv
• Pilssalā IK “Marienburg ID” GPS: 57.4276, 27.0567
tālrunis 24429955, www.kugitismarienburg.lv
• Lāzberģī “Ezerpļavās” GPS: 57.4586, 27.1191
tālrunis 22832649, 27525454
• “Latvia rivers” (kanoe laivu noma)
tālrunis 29276237, www.latviarivers.com

Aizraujošā braucienā aicina kuģītis “Marienburg”. Meklē apslēpto
dārgumu lādi, piesaki pirātu ballīti vai izzini Alūksnes vēsturi audio
gida pavadībā. Piesakies pa tālruni 24429955.
www.facebook.com/kugitismarienburg GPS: 57.4276, 27.0567

Plats un stabils sērfa dēlis ar airi lieliskām bezvēja dienām uz ūdens.

SUP DĒĻU NOMA:

ĀTRUMA CIENĪTĀJIEM IESPĒJAMS IZMANTOT
KUTERUS:

• Pilssalā SIA “SDA” GPS: 57.428, 27.0580
tālrunis 25772411

• Lāzberģī “Ezerpļavās” GPS: 57.4586, 27.1191
tālrunis 22832649, 27525454
• Kolberģī SIA “JM grupa” GPS: 57.4438, 27.1165
tālrunis 29417113, 27500408
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Pēc tik garas un emocijām piepildītas dienas kopā ar draugiem vai
ģimeni nakšņo Alūksnes ezera krastā un vēro zvaigznes, sēžot pie
telts un ugunskura.

TELŠU VIETAS ALŪKSNES EZERA KRASTĀ:

• Kempings “Jaunsētas” GPS: 57.4415, 27.0526
tālrunis 28650600, www.jaunsetas.lv

• Kempings “Ezermalas – 44” GPS: 57.4367, 27.1067
tālrunis 29360175, www.ezermalas44.lv
• Viesu māja “Lāzberģis” GPS: 57.4603, 27.1188
tālrunis 29166262, www.lazbergis.lv
Ja vēlies uzcept desiņas, tad iekurini ugunskuru tam speciāli
paredzētās vietās Alūksnes ezera krastā:
• Alūksnes Pilssalā GPS: 57.4288, 27.0578
• Atpūtas vietā “Līkais bērzs” GPS: 57.4305, 27.0625
Alūksnes ezers vilina ne tikai aktīvā dzīves veida piekritējus, bet arī
romantiķus. Romantiskā vakara pastaigā iespējams doties pa
Alūksnes Pilssalas promenādi. Tempļakalna ielas gājēju tilta mūzika
tiek atskaņota katras stundas pirmās 15 minūtes un vakara stundās
apgaismojums, kas spēlējas ar ezera viļņiem, rada īpašu pastaigas
baudījumu ikvienam.
Pārejot pār tiltu, acīm paveras skats uz izgaismoto Rotondu Tempļa
kalnā. Uzkāp augšā un aplūko Alūksnes ezera skaistumu!
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• Pilssalā IK “Marienburg ID” GPS: 57.4276, 27.0567
(pieejami arī katamarāni, smailītes)
tālrunis 24429955, www.kugitismarienburg.lv
• Kempingā “Ezermalas – 44” GPS: 57.4367, 27.1067
tālrunis 20377881, www.ezermalas44.lv
• Pilssalā, pie kafejnīcas “Sala” GPS: 57.4283, 27.0575
tālrunis 29417113, 27500408
• Lāzberģī “Ezerpļavās” GPS: 57.4586, 27.1191
(pieejams arī divvietīgs katamarāns ar slidkalniņu)
tālrunis 22832649, 27525454

