
Latviešiem ir populārs mēles mežģis – “šaursliežu dzelzceļš”. Mācāmies 
izrunāt, bet cik daudz par to zinām? Ļaujies piedzīvojumam ar Bānīti, 
izbaudi tā pieturas punktu senatnīgo šarmu un Tu visu uzzināsi!

Šaursliežu dzelzceļš Gulbene-Alūksne Ziemeļaustrumu Latvijā ir 
kultūrvēsturisks dzelzceļa posms, kas saglabājies no 1903. gadā būvētās 
dzelzceļa līnijas Pļaviņas–Gulbene-Alūksne-Ape-Valka. 

Jau vairāk nekā 100 gadus, spītējot dažādām varām un laikiem, Bānītis 
joprojām ir ceļā. No senās 210 km garās dzelzceļa līnijas palikuši vien 
33 km. Maršrutā Gulbene- Alūksne kursējošais Bānītis ir vienīgais Baltijā, 
kas joprojām nodrošina regulārus pasažieru pārvadājumus. Brauciens 
ar vilcienu apvienojams ar velo izbraucieniem, aizraujošu ekspozīciju 
apmeklējumu un nakšņošanu dzelzceļa viesnīcās. 

PADARI CEĻOJUMU PAR PIEDZĪVOJUMU!

GULBENES - ALŪKSNES BĀNĪTIS

Gulbenes-Alūksnes Bānītis ir mūsdienās 
neierasts pārvietošanās līdzeklis, kurš ik 
dienu nesteidzīgi veic divus reisus katrā 
virzienā. Ikvienam ceļot gribētājam 
pusotras stundas garumā caur Bānīša 
logu ir iespēja baudīt Vidzemes 
neskarto dabu jebkurā gadalaikā. 
Ikdienas braucieniem tiek izmantota 
dīzeļlokomotīve, taču vasaras sezonā 
divas reizes mēnesī braucienu īpašu 
padara tvaika lokomotīves “Ferdinands” 
došanās reisā. Biļetes iespējams 
iegādāties vilcienā pie konduktora.
Gulbenes-Alūksnes Bānītis
Viestura iela 16G, Gulbene
+371 20228884
e-pasts: info@banitis.lv
Kustību grafiks  – www.banitis.lv
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BĀNĪŠA TŪRE  

BĀNĪŠA ZEMĒ –
teritorijā kurā šaursliežu dzelzceļš ir 
centrālā ass starp dzelzceļa pilsētu 
Gulbeni un gleznaino Alūksni.

mailto:info@banitis.lv
http://www.banitis.lv


Nostalģisko braucienu Bānītī iespējams 
papildināt ar velo braucieniem pa Bānīša 
zemi, lai šo apvidu iepazītu vēl labāk. 
Ir izveidoti vairāki marķēti velo maršruti, 
kuros iekļautas gan šaursliežu dzelzceļam 
tuvumā esošas ainaviskas vietas, gan arī 
dzelzceļa stacijas, dodot iespēju velo 
braucienu sākt jebkurā no tām. Garākiem 
velo braucieniem piemēroti velomaršruti  
“Tour de LatEst” un Greenrailway posmi, 
kas šķērso Bānīša zemi.  
Velo maršruti 
www.visitaluksne.lv
www.visitgulbene.lv

Iesakām braucienu ar vilcienu apvienot ar 
nakšņošanu dzelzceļa staciju viesnīcās. 
Apmešanās Bahnhofs hotel Alūksnē dod 
iespēju sajusties kā dzelzceļu ceļojumu 
zelta laikmetā, jo greznā dizaina viesnīca 
atrodas ēkā, kas 1912. gadā celta kā 
dzelzceļa viesnīca un nu pēc vairāk nekā 
simts gadu pārtraukuma atkal uzņem 
ceļotājus. Savukārt viesu nams “Depo” 
Gulbenē piedāvā nakšņot atjaunotās 
padomju laika lokomotīvju brigāžu atpūtas 
telpās, Igaunijas kompartijas vadītāju 
salonvagonā vai teltīs – depo teritorijā.  

Bahnhofs hotel
Jāņkalna iela 51, Alūksne
+371 27459999
www.jmgrupa.lv 

Viesu nams “Depo”
Viestura iela 16G, Gulbene
+371 64473037
www.banitis.lv

Aizraujošas vietas, kur dzelzceļa vēstures izziņu apvienot ar aktivitātēm, atrodas katrā galapunktā. Alūksnē, 
vēsturiskajā bagāžas šķūnī, atrodas starptautiski godalgotā multimediālā ekspozīcija “Alūksnes Bānīša 
stacija”, kur rast iedvesmu ceļojumiem, izzināt vietējo cilvēku stāstus un ar 3D briļļu palīdzību iejusties mašīnista 
lomā. Gulbenes dzelzceļa stacijā izveidotajā interaktīvajā un izglītojošajā centrā “Dzelzceļš un Tvaiks” iepazīt 
dzelzceļa darbību piedāvā dažādas interaktīvas ierīces, bet Bānīša depo Gulbenē iespējams apskatīt 
vilciena remontdarbnīcas, griezuļa darbības demonstrāciju un izvizināties ar drezīnām.

Alūksnes Bānīša stacija
Jāņkalna iela 52, Alūksne
+371 25669604
www.visitaluksne.lv

Dzelzceļš un Tvaiks
Dzelzceļa iela 8, Gulbene
+ 371 25448661
www.visitgulbene.lv

Bānīša depo
Viestura iela 16G, Gulbene
+ 371 20228884
www.banitis.lv
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Stāmeriene

ALŪKSNE

Vilcienu vērošanas tradīcija ir tikpat sena kā dzelzceļš pats. 
Bānīša novērošanai tā maršrutā iekārtotas divas skatu vietas, 
kur uzņemt labākās fotogrāfijas, video vai vienkārši baudīt 
garāmbraucošo šaursliežu vilcienu. Ainaviskā skatu vieta 
Pullāna kalnā divu kilometru attālumā no Alūksnes Bānīša 
stacijas atrodas visaugstākā kalnā no visiem tiešā dzelzceļa 
līnijas tuvumā esošajiem kalniem. Savukārt speciāli ierīkotā 
skatu platformā Stāmerienā ir iespēja pakāpties augstāk, lai 
labi pārredzētu vilciena pienākšanu un atiešanu Stāmerienas 
stacijā. Aktuālajam Bānīša grafikam seko līdz www.banitis.lv

Skatu vieta Pullāna kalnā
GPS: 57.3978, 27.0476

Skatu platforma Stāmerienā
GPS: 57.2362, 26.8862

Fo
to

: I
.V

eļ
ķe

re

Ļaujiet maltītei būt daļai no jūsu ceļojuma! 
Dzelzceļa vēstures, pasaules kultūras un 
gastronomisko piedzīvojumu garšas ir 
jūtamas Alūksnes stacijas ēkas vasaras 
sezonas burgernīcā “Tvaiks x Ogle”.
Tvaiks x Ogle
Jāņkalna iela 52, Alūksne
+371 22306009
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