Gardēžu maršruts
Gardēža ēdienreizes un darbnīcas
Informācija:

Šajā maršrutā varēsi:

Maršruta sākuma un gala punktu katram iespēja
izvēlēties pašam!

• nobaudīt Latvijas liellopa
burgeri;

Maršruta veikšanai ieteicams plānot nedēļas nogali
vai vairākas dienas.

• izcept savu maizes kukuli;

Maršrutu iespējams papildināt ar citiem objektiem,
ko meklējiet interaktīvajā exitriga.lv/karte
vai konsultējieties kādā no tūrisma centriem.
Piedāvājums var mainīties atbilstoši sezonai!
Pirms došanās, apskatiet katra apskates objekta
sezonas darba laiku un piedāvājumu!

• našķoties ar dažādu garšu,
krāsu un pildījumu eklēriem;
• stiprināt veselību ar ķiploku un
tā izstrādājumiem;
• uzzināt, kā ražo ogu un augļu
sulu konfektes, tās degustēt un
veidot pats;
• uzzināt par biškopību un
nogaršot medu;
• baudīt dabiskās tējas ainaviskā
tējnīcā.
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Apskates objekti
* Apskates objektos apmeklējums
jāpiesaka iepriekš!
1 Restorāns “Hercogs”
Restorāns piedāvā internacionālu
virtuvi ar gardiem un veselīgiem
ēdieniem, plašu dzērienu karti
ar labiem vīniem un kokteiļiem.
Īpaši padomāts par mazajiem
apmeklētajiem, kuriem izbūvēta plaša
rotaļu istaba un izstrādāta bērnu
ēdienkarte.
Vītiņu iela 4, Mārupe,
T. 29106538, 67304187,
www.hercogi.lv
56.9189, 24.0394
2 Eklērnīca “Raunas dārzs”
Eklērnīca “Raunas dārzs” lepojas ar
vairāk kā 40 dažādu veidu eklēriem,
reizi mēnesī cenšoties iepriecināt
klientus ar kādu sezonālo jaunumu.
Vītiņu iela 4, Mārupe,
T. 23275353,
www.facebook.com/
raunasdarzsmarupe
56.9194, 24.0391
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3 Maizes ceptuve “Lāči”
“Mēs esam stipri ļaudis. Jo mums
ir Tāda maize. Lāču maize”. “Lāči”
piedāvā iespēju iepazīties ar maizes
cepšanas senajām tradīcijām
dodoties ekskursijā pa maizes
ceptuvi.
“Benūžu – Skauģi”, Babītes novads,
T. 66047551, 66047552,
www.laci.lv
56.8972, 23.7142

“Ķiploku pasaule”*
Pašu audzēta dārzeņu un ķiploku
produkcija. Ir iespēja pieteikties
uz ekskursiju un degustācijām gan
individuāli, gan grupās.
“Annas”, Uzvaras līdums,
Olaines novads,
kiplokupasaule@gmail.com,
T. 29206015
56.7691, 23.8706
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5 Ražotne “Konfelāde”*
Konfelāde ir augļu un ogu sulu
konfekte, kuras sastāvā nav nevienas
e-vielas, neviena konservanta.
Ielūkojies ražotnē un uzzini, kā
top gardā konfekte un nodegustē
dzērienus, eliksīrus un sīrupus!
Nākotnes iela 1, Ķekava,
T. 29544307, 29544372,
www.giline.net
56.8281, 24.2391

6 Restorāns “Burgers 66”
Ģimenes restorānā fast food tiek
pacelts jaunā līmenī. Katra burgera
sastāvdaļa ir izmeklēta tā, lai veidotos
ideāla garšas kompozīcija un burgers
būtu nevis kārtējā ātrā uzkoda, bet
gan barojoša un veselīga maltīte.
Rīgas iela 67-5, Baldone,
T. 20066611
56.7425, 24.3920
7 Daugmales Jāņa bišu drava un
“Pampāļu podu” darbnīca*
Tiek piedāvāta gan lielā, gan
mazā tūre. Dravas apmeklējums,
degustācijas, podu veidošanas
demonstrējumi, laimes pogas izveide
un interesantas sarunas.
Z/S “Dorītes”, Daugmales pagasts,
Ķekavas novads,
T. 29494234, 29144815,
www.daugmalesmedus.lv
56.8315, 24.4137
8 “Doles tējas”*
Ģimenes uzņēmums, kas piedāvā
ekskursijas dārzā un tēju ražotnē,
degustācijas ainaviskā tējnīcā,
radošās darbnīcas bērniem un
pieaugušajiem.
“Ziediņi”, Doles sala, Salaspils novads,
T. 25772734
56.8487, 24.2321

Maršrutā pieejamās naktsmītnes
un ēdināšanas vietas pieejamas
interaktīvajā kartē:
Jaunumiem seko:
www.exitriga.lv •
#exitriga

www.facebook.com/exitriga •

www.instagram.com/exitriga

exitriga.lv/karte

EXIT RĪGA ir tūrisma reģiona zīmols, kas apvieno tuvējos Pierīgas novadus, piedāvājot plašas tūrisma un
izklaides iespējas TUVĀ rādiusā ap galvaspilsētu.

Izdevējs, teksts: Pierīgas partnerība, Stopiņu, Salaspils, Ķekavas, Baldones, Mārupes, Ikšķiles, Ropažu, Ogres, Babītes, Lielvārdes, Ķeguma,
Olaines, Garkalnes novadu pašvaldības

