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Zirgu sēta "Klajumi"
Brīvdienu māja
Zirgu sēta „KLAJUMI” atrodas aizsargājamo ainavu apvidū Augšdaugava un dabas parka „Daugavas loki” teritorijā,
Latvijas-Baltkrievijas pierobežā, Krāslavas novada Kaplavas pagastā.
Klajumos ir trīs brīvdienu mājas - Klajumi, Klajumu "Ķemeri", Klajumu "Ganiņi".
Šurp dodas galvenokārt tie, kas mērķtiecīgi ir nolēmuši pabūt saskarsmē ar zirgiem un dabu. Samniecība 2007.gadā ieguvusi
Bērnu un ģimenes lietu ministrijas GODA rakstu par Ģimenei draudzīgākās atpūtas vietas Latgalē statusa iegūšanu, kā arī
uzvarējusi konkursa „Sējējs – 2007” Ekotūrisma grupā. Zirgu sētai „Klajumi” piešķirts arī Zaļais sertifikāts, kas ir videi
draudzīgas saimniekošanas kvalitātes zīme.
Šai saimniecībā ieraudzīsiet sēļu sētai un Ulmaņlaikiem raksturīgo apbūvi, ko saimnieki saglabā un attīsta arī šobrīd.
Brīvdienu namiņš iekārtots no videi draudzīgiem materiāliem un cik vien iespējams, ar „zirgu” tematiku. Tiek rekonstruēta
„Klajumu Ķemeru” brīvdienu māja viesiem, kas atrodas 500m no Daugavas kā lieliska iedvesmas vieta, kas iekārtota atsevišķā
senu koku ieskautā viensētā.
Viesiem tiek piedāvātas zirgu izjādes un 2-7 dienu pārgājieni zirgu mugurās dabas parkā „Daugavas loki”, aizsargājamo
ainavu apvidū Augšdaugava un Latvijas – Baltkrievijas pierobežā. Te nav sporta centrs vai izjāžu klubs, saimniecība ir
orientēta uz harmonisku un ainavisku izjādi, kas piemērota jātniekiem ar vai bez pieredzes. Zirgu standarta ātrums ir soļi,
drošība ir pirmajā vietā. Latvijas braucamā tipa un vietējie zirgi ir nosvērtas dabas un uzticami soļojot izstrādātajos maršrutos.
Pašlaik saimniecībā ir 13 zirgi, no tiem 2 Baltkrievijas braucamā tipa ķēves, kas īpašas ar savu raibo apmatojuma krāsu un
izcelsmi.
Zirgu sēta „Klajumi” piedalās arī kāzu ceremonijās un citās viesībās, piedāvājot izbraucienus droškās vai kamanās ar vai bez
eskorta. Esam pārtapuši gan vācu bruņiniekos, gan elegantās francūzietēs, gan spilgtās čigānietēs, kas auļojot Krāslavas parkā
ir iepriecinājušas gan Krāslavas, gan Daugavpils rajona Naujenes iedzīvotājus un viesus.
Pastaigām „Klajumu ODU takā” ar meža, purva ainavām atradīsiet cūkaušus, nārbuļus, meža bites, purva „koncertzāli”,
„rūķa māju”, egļu vēri, mežacūku rakumus un īpatnēji saaugušus kokus (bērzus, egli&priedi). Bērniem prieku sagādā trušu,
vistu, suņu un citu mājdzīvnieku apskate, kā arī rotaļas smilšu kastē un šūpoles.
Adrese: "Klajumi", Kaplavas pagasts, Krāslavas nov., LV-5668
E-pasta adrese: ilze.stabulniece@inbox.lv
Mājas lapa: http://www.visitkraslava.com,http://www.klajumi.lv
Koordinātes: 55°51'54" N, 27°3'51.7" E
Darba dienas nedēļā: Pirmdiena - Svētdiena
Darba sezona: Visu gadu
Autostāvvieta: Ir
Tualete: WC, DC
Mazgāšanās iespējas: Duša, Pirts
Pasākumi: Ir
Ekskursijas: Ir
Ēdināšana: Ir
Inventāra noma: Makšķere, Droška
Pirtis
Krievu
9
Pirts slotas: Bērzu, ozolu, liepu
Cena: No 25 EUR
Guļvietas (klāt pie pirts): 9
Iespēja gatavot, aprīkojums: Ir
Pirts veids:

Vietu skaits:
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Galda piederumi, Tējkanna, TV, Radio, Satelīttelevīzija, Kamīns, Duša
Atūtas telpa ar kamīnu
Citi pakalpojumi: Kamīns, Masāža, Pirts, Sēņošana, ogošana, Maska, Pēršana, Zāļu tējas, Medus
Sadzīves tehnika:

Telpas pasākumiem:

Telšu vietas
Apraksts: Teltsvietas mežu ielokā ,skaistā ainaviskā vietā. Āra kamīns, ugunskura vieta, deju placis.
Vietu skaits: 5
Cena: 15 EUR no automašīnas vai 5 EUR no personas
Cenā ietverts: Telts vieta
Naktsmītnes laukos
Vietu skaits: 9
Vietu raksturojums: Namiņa pirmajā stāvā ir virtuve ar kamīnu, trauki (Latgales pūdnīku skūlas keramiķes Lilijas Zeiles,
Valentīna Petjko un Valda Pauliņa darbi) un citi piederumi ēdiena gatavošanai un ēšanai, zāļu tēja un dabīgā kafija,
ledusskapis, radio un CD atskaņotājs, duša un pirts, otrajā stāvā un mansardā – gultas. Balkona istabā ir satelīta TV, fēns un
gludeklis. Namiņā ir pieejami bukleti par tūrisma piedāvājumiem Latgalē, žurnālu „Vides vēstis”un „MMD” kolekcija.
Bezmaksas WiFi.
Cena: Brīvdienu namiņš bez pirts 2 personām siltajā sezonā - 50 EUR (no svētdienas līdz piektdienai), 70 EUR (sestdiena,
svētdiena)
Ziemā- namiņš ar pirti 2 personām- 50 EUR (no svētdienas līdz piektdienai), 70 EUR (sestdiena, svētdiena) "Klajumu" pirts
kurināšana- 25 EUR
Naktsmītne namiņā katrai nākamajai personai-15 EUR ( bērniem līdz 7 gadiem- bez maksas)
"Klajumu" namiņa pirts ar kamīntelpu un piknika vietu- 50 EUR
"Klajumu" piknika vieta- 20 EUR
Cenā ietverts: Naktsmītne (no novembra līdz aprīlim-pirts)
Iespēja gatavot, aprīkojums: Labiekārtota virtuve namiņa pirmajā stāvā.
Sadzīves tehnika: Ledusskapis, Galda piederumi, Mūzikas centrs, Elektriskā plītiņa, Tējkanna, TV, Radio, Satelīttelevīzija,
Kamīns, Duša, Internets
Citi pakalpojumi: Kamīns, Masāža, Pirts, Sēņošana, ogošana, Maska, Pēršana, Zāļu tējas, Medus
Izjādes
Izjādes gan uz vietas “Klajumos”, gan apvidū. Braucieni vasarā ratos, ziemā kamanās. Pasakaini skaistas un
uzmundrinošas izjādes un izbraucieni kamanās ir baltajos ziemas rītos ar sprēgājošā sala ritmiem, sniega svaigo smaržu un
plašo telpu acīm un iztēlei…
Cena: Izjāde uz vietas – viens apļa gājiens – 3 EUR
Izjāde apvidū – 15 EUR stundā vienai personai (minimums divas personas), ar paaugstinātu intensitāti – rikši, lēkši – 25 EUR
stundā
Izjāde apvidū – 20 EUR stundā vienai personai ar bērnu
Individuāla izjāde vienai personai 25 EUR stundā, ar paaugstinātu intensitāti – rikši, lēkši – 35 EUR stundā
Brauciens pajūgā vai kamanās – viena stunda 30 EUR
!!! Sevišķi iecienīts ir kamanu brauciens ziemā ar pikniku (karstas desiņas, tēja, karstvīns) – 1,5-2 stundas – 20 EUR vienai
personai.
Apraksts:

Aktīvā atpūta
Apraksts: PĀRGĀJIENI ZIRGA MUGURĀ
2-7 dienu pārgājieni zirga mugurā, t.sk. gida – instruktora pavadība, zirgs ar ekipējumu, nakšņošana, ēdināšana, vienu vakaru
pirts.
REITTERAPIJA, RELAKSĀCIJA UN VINGROŠANA UZ ZIRGA
Vingrojumi soļos, rikšos, lēkšos – sēdus taisni, atmuguriski, sāņus, uz ceļgaliem, stāvus.
Cena: PĀRGĀJIENI ZIRGA MUGURĀ
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2 dienu pārgājiens – 105 EUR (jūn.- sept.), 80 EUR (okt.- maijs)
3 dienu pārgājiens – 180 EUR (jūn.- sept.), 140 EUR (okt.- maijs)
4 dienu pārgājiens – 270 EUR (jūn.- sept.), 220 EUR (okt.- maijs)
5 dienu pārgājiens – 355 EUR (jūn.- sept.), 280 EUR (okt.- maijs)
6 dienu pārgājiens – 425 EUR (jūn.- sept.), 355 EUR (okt.- maijs)
7 dienu pārgājiens – 515 EUR (jūn.- sept.), 425 EUR (okt.- maijs)
REITTERAPIJA, RELAKSĀCIJA UN VINGROŠANA UZ ZIRGA
Viena nodarbība vienai personai (20 minūtes) – 15 EUR
Nodarbība izbraucienā (speciāls pasūtījums, piemēram, nometnē) – 22 EUR
CITI PAKALPOJUMI
Greznas karietes īre (uz vietas “Klajumos”, ar izbraukumu uz Kaplavu vai jebkuru vietu Latvijā) – 70EUR vai cena pēc
vienošanās
2-vietīga zirgu pārvadājamā treilera noma – sākumcena 50 EUR par pieāķēšanu un klāt par katru stundu 10 EUR
Ekskursija pa saimniecību – 30 EUR
Preileņu tērpu noma fotosesijai uz zirga – viens tērps – 25 EUR
Dalība pasākumos, svētkos, festivālos. Zirgi ir pieradināti pie publikas, mūzikas, šāvieniem. Zirgu un pajūgu pārvešana pēc
pasūtījuma – cena pēc vienošanās (piemēram, Daugavpils, Preiļi – vidēji 150 EUR par vienu zirgu).
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