Velomaršruts „Kur Ziemeļi un Dienvidi satiekas”

Maršruts ved pa Latvijas ziemeļiem un
Igaunijas dienvidiem. Maršruta grūtības
pakāpe ir vidēji grūts, domāts aktīviem
velobraucējiem. Maršruta prioritāte no
citiem maršrutiem ir tā, ka ir iespēja
atrasties divās valstīs un baudīt abu
valstu kultūru un dabas skaistumu.
Maršruta raksturojums
Maršruts paredzēts aktīviem un sportiskiem
velobraucējiem. Velomaršruts ietver Latvijas
un Igaunijas teritoriju. Šeit būs iespēja
smelties dabas spēku un iepazīt dažādas
dabas ainavas.
NAKTSMĪTNES

Apes novadā
Jaunvosi
Divas brīvdienu mājas pie
Vidzemes šosejas
Tel. 26116845, 643 55346
Melderi
Viesnīca pie Vidzemes
šosejas Grūbē
Tel. 29496005
Kalnarušķi
Lauku māja pie Vidzemes
šosejas www.kalnaruski.lv
Tel. 26594554,
Kalpaki
Ceļu pārvaldes Apes
iecirkņa dienesta viesnīca
pie Vidzemes šosejas
Tel. 29160419.
D. Ozoliņa Apes vidusskolas
internāts (jaunajā piebūvē).
Apē, Pasta ielā 26.
Tel. 64355109, 22049209

Hānjā (Haanja)
Haanjamehe Farm
Lauku mājas
Tel. +372 5023103, 7866000
Ērģeļu meistara Krīsa atpūtas nams
Tel. +372 5292435, 7867537
„Vasknas”
Tūrisma lauku mājas
Tel. +372 5087359, 56507773
Hānjas ciema Atpūtas nams
Tel. +372 5289100
Kaldamäe Hostel
Hostelis
Tel. +372 5254968

Reuge (Rõuge)
Ala-Reuge (Ala-Rõuge)
viesu nams Reuges centrā
Tel. +372 5226384, 7859236
Oobikuoru
Atpūtas centrs
Tel. +372 5090372, 5218784
Rouge Suurjärv
Viesu māja
Tel. +372 5243028

Garums: 83 km (88 km alteratīvais
maršruts)
Sezonalitāte: vasaras sezona (maijsseptembris)
Aptuvenais laiks: veicams divās dienās ar
nakšņošanu kādā no tūristu mītnēm
Apļveida maršruts: Ape–Reuge–Hānja–
Rūsme-Ape (sākuma un beigu punktu
iespējams mainīt)
Ceļa segums: grants ceļi un asfalts
Grūtības pakāpe: vidēja, jo nelīdzens
reljefs, brīžiem grants ceļi
Velosipēda tips: kalnu divritenis, kas
piemērots braukšanai pa grants ceļiem,
ķivere, atstarojošā veste.
Alternatīva: Kornetos var nogriezties uz
A2 šosejas, kas būs vieglāk veicams
posms nekā vecais Kornetu lielceļš. Uz A2
šosejas un tās tuvumā ir ļoti daudz
dažādu apskates objektu.
Der zināt! Šķērsojot Igaunijas robežu,
nepieciešama pase vai ID karte.

Maršrutā iekļautie tūrisma apskates objekti

1. Ape – pilsēta Vaidavas upes krastā. Ieteicams apskatīt – Raganu klintis, Dzenīšu
dižvītolu, vēsturisko centru ar savdabīgām ēkām un Pastas ielas bruģi, Veco skolu un
parku ar D. Ozoliņa pieminekli, E. Zālītes memoriālo māju, Sīkzaru priedi, u. c.
2. Zivju ceļš – izbūvēts uz Vaidavas upes pie Jaunrozes (Vastse-Roosa) dzirnavām, lai
lašveidīgās zivis varētu nārstot mazo upju augštecēs.
3. Piemineklis brīvības cīnītājiem pie Krabiem – uzstādīts par godu 1919. gada
Igaunijas brīvības cīnītājiem.
4. Luhaso (Luhasoo) purva dabas taka - 5 km gara, daļēji veidota ar dēļu klājumu.
Iespēja redzēt visus purva tipus - zemo, pārejas un augsto purvu. Purvā ir 15 dažāda
lieluma salas, uz vienas no tām atrodas mazs meža namiņš nakšņošanai.
5. Reuge (Rõuge) - ieteicams apskatīt Sv. Marijas baznīcu un Igaunijas Mātes
pieminekli, izbaudīt Lakstīgalu gravu, Enerģijas parku un redzēt darbībā ūdenstrieci,
iemūžināt sevi uz Igaunijas dziļākā ezera Sūrjerva (Suurjärv) fona tradicionālajā
National Geographic dzeltenajā rāmī.
6. Hānjas dabas parks – skaista ainava, līdz pat 50 km tālumā, jebkurā gadalaikā
paveras no Baltijas augstākā reljefa punkta Lielā Munameģa (318 mvjl.) skatu torņa.
7. Rogosi nocietinātā muiža Rūsmē (Ruusmäe) - regulāras četrstūra formas ēka, kuras
pirmsākumi meklējami 16. un 17. gs. mijā. Šobrīd muižas vārtu tornī iekārtots
novadpētniecības muzejs, vienā no ēkas daļām darbojas viesu māja, kafejnīca un vīna
pagrabs, neliels amatniecības centrs un skola.
8. Mazais Baltiņš - Latvijas un Igaunijas robežezers, Igaunijas otrs dziļākais ezers (32
m).
9. Kornetu vecais lielceļš – pirmatnīgs, līkumots, šaurs un kalnains. Īsts pārbaudījums
velobraucējiem. Tomēr idilliskās ainavas to visu atsver. Marķēts no Apes līdz pat
Kornetiem ar zilām norādes zīmēm „Tour de Lat Est” nr. 6.
10. Drusku pilskalns - viens no visstāvākajiem pilskalniem Latvijā (nogāzes slīpums
45°). No Kornetu tautas nama uz Drusku pilskalnu ved marķēta dabas taka 3 km
garumā, kura izejama 1-1.5 stundās. No vienas no Drusku kalna virsotnēm paveras
plaša ainava uz Hānjas augstieni Igaunijā.
11. Palpieris - saukts arī par Rēveļu ezeru, atrodas uz robežas starp 2 pagastiemVeclaicenes un Jaunlaicenes. Ezerā ir sastopamas peldošās salas.
12. Zviedru Naudas akmens Palpiera ezera krastā – leģenda vēsta, ka zem akmens
zviedru kareivji Ziemeļu kara laikā (18. gs.sāk.) noslēpuši naudu – savu kara kasi.
13. Sauleskalns – otrs augstākais Alūksnes augstienes paugurs – 267 m vjl. Kalna
dienvidu nogāzē pie ceļa iztek avots. 1927. gadā baptistu draudze sāka celt koka
baznīcu, kuru 1930. gadā iesvētīja. 1951. gadā baznīcas guļbūves ēku pārveda uz
Veclaicenes muižas teritoriju, kur to uzcēla muižas ēkas pamatiem.
14. Romeškalns – paugura absolūtais augstums 221 m vjl. Pēc vietvārdu pētnieku
domām, paugurs varētu būt sena svētvieta, jo vārda saknē ir vārds romes, rames. Ar
Romovi tiek saprasts hronikā pieminētā latvju svētnīca Rāmava. Ar vārdu „romes” seno
baltu valodā apzīmē svētvietu.
15. Lūšakrogs – vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Darbojas no 1916. gada,
krogu nomājis P. Strazdiņš. Kroga darbība iezīmējās ar „Lūša” tirgiem, kas notikuši
divas reizes gadā pavasarī un rudenī, kad tirdzinieki sabraukuši no tālienes un
„andelējušies” ar dažādām precēm. No 1938. gada līdz 1943. gadam ēkas vienā galā
atradās nespējnieku māja. Krogs savu darbību beidzis 1941. gadā.

