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2016. gada tūrisma piedāvājuma jaunumi:
* pēc pārbūves darbu sāka atpūtas komplekss «Viešūra kalns»;

* izglītojoši pārgājieni pa purvu kopā ar «Purva bridējiem»;

* lidojums ar gaisa balonu;

* kafejnīca «Melnais bullis» Madonā;

* kafejnīca «Junge» Madonā;

* darbību sākusi «Sarkaņu amatu skola»;

* no 1.jūnija darbu sāks Haralda Medņa (1906 - 2000) muzejs Praulienas pag.:  

izstāde par Dziesmu svētku virsdiriģentu Haraldu Medni un mūsu novadā 

notikušajiem pirmajiem latviešu skolēnu koru svētkiem 1866. gada 18. jūlijā;



2016. gada tūrisma piedāvājuma jaunumi:
* «Kalsnavas arborētumā» iekārtots jauns stāvlaukums un top apmeklētāju centrs;

* «Gaiziņstarā» uzbūvēta sentēvu dūmu pirtiņa;

* pavasarī darbu sāks «Madonas karameļu darbnīca»;

* «Kučuru dzirnavās» notiks kāzu pāru 2.salidojums;

* «Bielēs» top trušu pilsētiņa;

* tiek uzturēta kārtībā «Gaiziņkalna takas» (norādes, kāpnes, soliņi, lapene, u.c.);

* atjaunoti tūrisma informācijas stendi Madonā un Gaiziņkalna apkārtnē; 

* top jauni informācijas stendi Barkavas un Ošupes pagastiem;

* top jauns stends «Lubāna ezera putni»

* Muzeju nakts ietvaros 1.reizi plānots atvērt muzeja Sarkaņu krātuves durvis.



Aktivitātes tūrisma pakalpojumu sniedzējiem 
un tūristu piesaistes pasākumi:
* aprīlis – publikācija par skolēnu ekskursijām žurnālā “Skolas vārds”;

* maijs – publikācijas «Lauku avīzes tematiskajā avīzē»; laikrakstā «Diena-Atvaļinājums»;

* 1.maijs – tūrisma akcijas “Lubāna ezera noslēpumi 2016” atklāšana;

* 7.maijs  – tūrisma piedāvājuma reklamēšana Rīgā, Kalnciema kvartāla tirdziņā;

* 10.maijs (plkst.16.00) – tūrisma pakalpojumu sniedzēju tikšanās Sarkaņu pagasta 
saimniecībā “Vītolu strausi”;

* 14.maijs – Lauku ceļotāja akcija «Atvērtās dienas laukos»;

* 21.maijs – Muzeju nakts un Tūrisma uzdevumu spēle pa Madonas novadu;

* 28.maijs – tūrisma piedāvājuma reklamēšana «3 Latvijas tūrisma

informācijas tirgū», Saulkrastos;



Aktivitātes tūrisma pakalpojumu sniedzējiem 
un tūristu piesaistes pasākumi:
* 1-3.jūnijs – tūrisma piedāvājuma reklamēšana, Madonas novadā viesojas Igaunijas 
radio ceļojumu raidījums un gardēžu žurnāls;  

* 1-5.jūnijs – Madonas pilsētas 90 gadu jubileja;

* 15.jūnijs – tūrisma pakalpojumu sniedzēju pieredzes apmaiņas brauciens 

uz Krāslavas novadu;

* 12.jūnijs – tūrisma diena “Barkavas pagasta ekspedīcija”;

* 19.jūnijs – “Peonijas svētki”, Kalsnavas arborētums;

* 2.jūlijs - «Aviācijas svētki», Degumnieki;

* 10.jūlijs – tūrisma diena “Velo ekskursija – gar Aiviekstes krastiem”;

* 23.jūlijs – skrējiens Gaiziņkalnā;



Aktivitātes tūrisma pakalpojumu sniedzējiem 
un tūristu piesaistes pasākumi:
* 6.-7.augusts – tūrisma diena “Velo ekskursija – pa Baltajiem klāniem”;

* 14.augusts – tūrisma diena “Melleņu svētdiena”;

* 20.augusts – Madonas novada Uzņēmēju sporta spēles;

* augusts – Ezera skaņas;

* septembris  – tūrisma pakalpojumu sniedzēju tikšanās Aronas pagastā;

* 25.septembris - tūrisma diena “Bērzaunes pagasta ekspedīcija”;

* 1.oktobris – ceļotāju vakars un akcijas “Lubāna ezera noslēpumi” noslēgums;

* 1.-2.oktobris – Putnu dienas

u.c.



Reklāma:
* interneta vide: www.visitmadona pieejama 5 valodās

(latviešu, angļu, krievu, lietuviešu un igauņu);

* tūrisma gadatirgi (Latvija, Lietuva, Igaunija);

* Madonas novada tūrisma ceļvedis (latviešu, krievu, angļu valodās);

* Brošūra «Maršruts dabas ainavu kolekcionāriem pa Latvijas kalnaināko novadu» (igauņu un 
lietuviešu valodās);

* Arī saimnieki čakli strādā internetvidē:

Šubrakkrasti Kučuru dzirnavas      Smeceres krogs Jānis

Piekūni Pakalnieši Lubāna mitrāja informācijas centrs

Efeja Neapole Melnais bullis Junge

Jāņkalni «55 mārītes» Bieles Viesūnēni

Mākslas skola Muzejs Gaiziņkalna «Dāmu paradīze» Rēķu kalns

Pļavu golfs Šautuves                Airsofts Kartingu trase Purva bridēji

http://www.visitmadona/


………………………………………………………………

Paldies par uzmanību, 

veiksmīgu jauno tūrisma sezonu!


