Ceļojumu sajūtu aģentūra “Travel Biiz” 2017 © >>> Atklāt sevī latvieti

Novembrī stāstām Latvijas un latvietības stāstu. Stāstu par pagātni mūsu nākotnei.
Mēģināsim sajust sirdspuktus – mūsu pašu un senču.
Ekskursijas programma, kas sevī ietver trīs dažādas apskates vietas. Tie ir trīs dažādi vēstures
stāsti. Tie ir cilvēku un likteņu stāsti. Tās ir vietas, kuras uzrunā un neatstāj vienaldzīgu.

EKSKURSIJAS PROGRAMMA
Plkst. 8:00 izbraukšana no jums ērtas vietas

NOTIEK
REZERVĒŠANA

Vai dzintarā slēpjas latviskais? Atbildi uz šo jautājumu palīdzēs rast kāds kungs. Atraktīvs un
piedzīvojumiem pilns stāstījums atklās dzintara daudzšķautņainās īpašības, tā apstrādes procesa
īpatnības. Noskaidrosiet, kā atšķirt īstu dzintaru no viltojuma un kāda veida dzintari sastopami
dabīgā vidē. Dzintara meistars trešajā paaudzē, aicina apmeklēt vienīgo pieejamo dzintaru
darbnīcu un iepazīt nacionālā dārgakmeņa apstrādes procesu, kā arī izmēģināt spēkus pašiem.
Darbnīcā ir iespējams iegādāties no dzintara veidotus suvenīrus.
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Tālāk stāsts vedīs citur. Pie garšām, sajūtām un meistarības. Pie vislabākā ogu uzlējumu
darinātāja. Vīra, kurš gatavo viskvalitatīvāko stipro alkoholu un lepojas ar 30 gadu ilgu praksi.
Uzlējumi tiek gatavoti tikai no Latvijas biosistēmā iegūtām pavasara, vasaras un rudens ogām,
aptverot katra gadalaika, vitamīnu, krāsu un aromātu kombinācijas. Ekskursija ar degustāciju un
iespēja paraudzīties, kā un kur tiek nostādināti un nogatavināti produkti.

Pusdienu pauze. Kopā. Nesteidzoties.
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Dienas noslēgumā enerģiska būšana ar folkloras kopu – dziedāsim, spēlēsim, dancosim, iesim
rotaļās un būsim kopā. Piedāvājam iespēju iepazīt un piedzīvot dažādas latviešu tautas tradīcijas.
Piedzīvosim latvietību, to, kas mums, latviešiem, īpašs.

Ekskursiju pavada mūsu tūristu grupu vadītājs, studentu korporācijas
biedrs un patriots Guntis ar īpaši sagatavotu autobusa svētku
programmu. Ekskursijas laikā runāsim arī par to, kas ir patriotisms, kas ir
Latvija un kas esam mēs paši.

Vakarā atgriešanās izbraukšanas vietā.

Piedāvājuma turpinājums nākamajā lapā ↓

3 no 4

Ceļojumu sajūtu aģentūra “Travel Biiz” 2017 © >>> Atklāt sevī latvieti

Ekskursijas programma

Atklāt sevī latvieti
 Transporta pakalpojumi

EKSKURSIJAS
CIENĀ
IEKĻAUTS:

 Grupas vadītājs ar sagatavotu autobusa programmu
 Maršruta plānošana un saskaņošana
 Ekskursijas maksa partizānu bunkurā
 Viesošanās maksa pie uzlējumu darinātāja
 Aktivitātes ar folkloras kopu

IESPĒJAMIE PAPILDU
IZDEVUMI:
PERSONU SKAITS:
CENA VIENAI PERSONAI:

 Personīgie izdevumi
 Ēdienreizes

20-25
30,00 EUR

26-30
27,00 EUR

31-35
24,00 EUR

36-41
21,00 EUR

Vienai personai, kas uzņemas kolektīva iedvesošanu ekskursijai, par to nav jāmaksā

1 dienas ekskursija
Datums: PĒC VIENOŠANĀS

Izbraukšana plkst. 8:00

no Jums ērtas vietas
Izbraukšanas laiks var tikt precizēts

Šī ekskursijas programma
VĒL NAV REZERVĒTA
jūsu kolektīvam!

NOTIEK
REZERVĒŠANA
“Travel Biiz” kontaktpersona:

Liene
tel. +371

29125261

e-pasts: liene@travelbiiz.com

Gaidīsim Jūsu atbildi arī, ja ekskursijas
programmu nerezervēsiet!

www.travelbiiz.com
www.celoarsajutam.lv

Tūrisma pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu datu bāzē reģistrācijas numurs TATO – 2014 –5
Jūsu iemaksātās naudas drošību garantē AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”. Polise Nr. 63.01.500103
Cena aprēķināta, ja izbraukšana ir no Rīgas. Izbraucot no citas vietas, cena var tikt mainīta!
Cenas norādītas bez PVN. Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros.
Attēliem ir ilustratīva nozīme. Apskates objektu secība var tikt mainīta, iepriekš nebrīdinot.
Ekskursijas cena var tikt mainīta, ja mainās ekskursijas dalībnieku skaits! Cenas un/vai programma var tikt precizēta 20 dienas pirms
ekskursijas datuma. Ieejas biļešu cenas apskates objektos var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

4 no 4

