Legendiderohke paik

*Āraiši*
Üks legend pajatab, et tuhandeid aastaid tagasi
mõistnud meie esivanemad puude keelt, lasknud kerkida
mägedel ning ehitanud linnuseid järvede peale.
Üks vanimaid järvelinnuseid asuvat siin, Āraiši järves.
Varem olnud järve asemel sügav org. Tulnud tütarlaps sinna oma
karja ajama. Karjas olnud kaks ülemeelikut sokku. Kord hakanud
nood vihaselt pusklema. Ühtäkki näinud karjatüdruk veejuga
voolamas. Suure ähmiga hüpanud kõrgele kivile ja hüüdnud
(läti keeles): ”Ārā, āži! Ārā āži!” (“Välja, sokud! Välja, sokud!”)
Kuid need suures pusklemise tuhinas polevat sugugi seda kuulnud
ning nõnda siis uppunudki. Seal kohas on nüüd järv ning kogu
seda ümbruskonda kutsutakse Āraiši, kõik teavad, kus need paigad
asuvad, kuid keegi ei tea, kust need algavad ja kus lõpevad.
Kohalikke muistendeid ja pärimust on kasutatud, koostades
turistidele mõeldud pakkumisi ja ekskursioone.

www.araisi.com

www.amata.lv
instagram.com/visitamata
telefonil: +371 25669935
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Āraiši keskaja lossivaremed

Āraiši kastelli tüüpi keskaegsed lossivaremed. Loss
oli asustatud 14. sajandist kuni 17. saj. alguseni. Lossil
on ruudukujuline plaan, mis on järgib ilmakaari, lossi
eellinnust eraldab sügav kaitsekraav, ümberringi
avaneb imeline vaade järvele.
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Meitu saar

Meitu saarel vaadeldavad ehitised on rekonstruktsioon
kivi- ning pronksiajal levinud eluhoonetest, mis on
ehitatud Lätis ja naabermaades leitud arheoloogiliste
leidude põhjal.
2020. aasta juunis avatakse näitus Āraiši järvelinnuse
uues arheoloogiapargi külastuskeskuses. Näituse
külastajatele saab osaks eriline,esmakordne võimalus
näha originaalesemeid, mis on leitud väljakaevamistel
Āraiši järvelinnuses. Näitus on elamuseks külastajatele,
kellest igaüks võib tunda endas avastamisrõõmu ning
saada innustust oma unistuste elluviimiseks! Selliseid
mõtteid on oma elu jooksul hellitanud Läti järvelinnuste
uurija Jānis Apals. Tema elukäigust ning järvelinnuse
uurimisest jutustabki avatav näitus.
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Āraiši järvelinnuse arheoloogiapark

Āraiši järvelinnus on ainus 9.–10. sajandil olemas olnud
kindlustatud elukoha rekonstruktsioon Euroopas. Park
paistab silma oma unikaalsete arheoloogiliste leidude
poolest, rekonstrueeritud linnuse asukoht on algses
kohas ning Vidzeme piirkonnale iseloomuliku, hästi
säilinud kultuuriloolise maastikuga, mis positiivselt
vastandub tänapäeva urbaniseerunud keskkonnale.
Huvilised saavad kuulata giidi jutustust vanade
latgalite eluolust ja ehitustraditsioonidest. Programme
on erinevatele vanusegruppidele – nii lastele kui
täiskasvanutele, mis aitab paremini mõista ja süveneda
muistsete inimeste ellu järvelinnuses.

Āraiši järvelinnus

Euroopa tähtsusega 9.–10. saj. Muistsete latgalite
järve keskel asuva elupaiga rekonstruktsioon.
Selle ehitamise aluseks on järvelinnuses tehtud
arheoloogilised väljakaevamised.

Drabeši mõisa käsitöömaja

Mõisahoones on sisse seatud vanade ametite ning
käsitöökojad, mida võib soovi korral külastada.
Ürituste programmid turismigruppidele ja pulmalistele.
Tutvumine kannelde ja vanade muusikariistadega,
folklooriüritused. (Külastused eelnevalt registreerida
telefonil: +371 25669935)
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Āraiši tuuleveski

Tuulveski asub maalilisel mäenõlval. Ehitatud 1852.
aastal mõisa vajadusteks. Tuuleveskisse oli mõnda
aega sisse seatud väike klaveritöökoda. See on ainus
tuuleveski Lätis, mis on töökorras. Külastada saab koos
või ilma giidita. Iga aasta juulikuu viimasel pühapäeval
korraldatakse siin Leivapäeva, kuhu kogunevad
rukkileiva küpsetajad ja selle austajad. Suvehooajal võib
tellida toitlustamist kuni 100 liikmelistele gruppidele.
Eripakkumises on Veskiemanda odratangupuder ja
Rukkihõrgutis (telefon +371 29238208).
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Āraiši kirik

Ehitatud umbes 1225. aastal, torn ja interjöör pärinevad
18 sajandist. Āraiši kirik on restaureeritud nii seest- kui
väljastpoolt, samuti on restaureeritud altarimaal. Kiriku
juures asub vana kalmistu ning on näha pastoraadi
vana asukohta. Kirikus toimuvad jumalateenistused ja
kontserdid.
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Seiklused huskydega

Tutvumine sõbralike husky koertega, sportlikud
üritused. Talvel sõit kelkudega. Nõutav on etteteatamine
telefonil +371 25951531.
Ekskursioonid Āraiši ümbruskonna loodusobjektide ja
kultuuripärandiga tutvumiseks telefonil
+37125669935, e-post: ezerpils@amatasnovads.lv).

