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Kad papēži  

neturas pie zemes
Aktīva, kustīga un aizrautīga ekskursijas programma 

skolēniem ar pilsētvides spēli Cēsīs. Taču būs ne tikai jāmeklē pils atslēga, bet 

jākāpj pašiem viduslaiku pils tornī un vēlāk jāšūpojas tīklos nesen atvērtā Tīklu 

parkā, kas ir pirmais Latvijā. Diena smiekliem un piedzīvojumiem. 
 

 

VIENAS DIENAS EKSKURSIJAS PROGRAMMA ar autobusu 
 

Plkst. 8:00 izbraukšana no Jums ērtas vietas. 
 

Jums būs jāatklāj Viduslaiku pils noslēpumi, bet lai iekļūtu pilī vispirms būs jāatrod pils atslēga, kas pa-
zudusi laika vīram. Meklējot atslēgu iepazīsiet Cēsu vecpilsētu un parkus, kā arī uzzināsiet leģendu par 
laika vīru.  
 

Atraktīva pilsētvides spēle “Atrodi pils atslēgu.” 
 

 
 

http://www.travelbiiz.com/
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Cēsu Viduslaiku pils. Tā Viduslaikos bija viena no svarīgākajiem Vācu ordeņa atbalsta punktiem Baltijā, 
šobrīd – iespaidīgākās un vislabāk saglabājušās pilsdrupas Latvijā. Noteikti būs jāuzkāpj pils Rietumu 
tornī, no kura paveras brīnišķīgs skats uz Cēsīm, kā arī pabūsiet pils karcerī un cietumā. 
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Šīs  vasaras jaunums -  tīklu parks kokos. Tīklu parks izveidots četrus līdz astoņus metrus virs zemes un 
piemērots aktīvas atpūtas baudītājiem. Līdzīgu parku nav nevienā Baltijas valstī. Tīklu labirints ir veidots 
tā, lai tev būtu gan droši, gan aizraujoši, tādēļ šūpošanās koku galotnēs ir piemērota lieliem un maziem. 
Smiekliem un labām emocijām pavadīts laiks garantēts .Uz vietas ir arī kafejnīca/restorāns "Zeit", kur 
pirms vai pēc apmeklējuma ieturēt maltīti. 
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Dienas noslēgumā iepazīsim Līgatnes īpašās alas un pagrabus, kur vietējie vēljoprojām uzglabā 
krājumus ziemai. Skriesim lejā no Skolas kalna un augšā Rīgas kalnā, skaitīsim pakāpienus un 
apbrīnosim slūžas, kur vareni gāžas ūdens. 
 

   
 

 
 

Mājupceļš. Vakarpusē atgriešanās. 
 

GRUPAS VADĪTĀJS, kurš pavadīs jūsu grupu būs parūpējies, lai arī autobusā pavadītais laiks būtu 
interesants un izzinošs. Atbilstoši ekskursijas tematikai sagatavotas aktivitātes. 
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VISS IEKĻAUTS  
CENĀ: 

 Transporta pakalpojumi 

 Maršruta plānošana un saskaņošana 

 Grupas vadītājs 

 Pilsētvides spēle “Atrodi pils atslēgu’’ 

 Ieejas biļete Viduslaiku pilī  

 Ieejas biļete “Tīklu parkā” 

IESPĒJAMI PAPILDU  
IZDEVUMI: 

 Personīgie izdevumi (suvenīri, pusdienas u.c.) 

SKOLĒNU SKAITS: 44-36 skolēni 35-30 skolēni 29-25 skolēni 24-21 skolēni 

CENA VIENAM SKOLĒNAM: 37,00 € ar PVN 40,00 € ar PVN 43,00 € ar PVN 46,00 € ar PVN 
Uz katriem desmit skolēniem viens pavadošais pedagogs ekskursijā var doties bez maksas 

1 dienas ekskursija 
AR AUTOBUSU 

Datums:  
PĒC VIENOŠANĀS  

Izbraukšana: plkst. 8:00 

no Jums ērtas vietas 

Šī programma  
VĒL NAV REZERVĒTA  

jūsu kolektīvam! 
 
 

Lai rezervētu programmu,  
sazinieties ar mums! 

 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra izsniegtā speciālā atļauja (licence) Nr. T-2019-121 

Jūsu iemaksātās naudas drošību garantē AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”. Polise Nr. 63.02.500028 

Cenas norādītas ar PVN. PVN aprēķināts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 136.pantu 
"Īpašs nodokļa piemērošanas režīms tūrisma operatora sniegtajam pakalpojumam”. 

 

Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros. Attēliem ir ilustratīva nozīme. Apskates objektu secība var tikt mainīta, 
iepriekš nebrīdinot. Cenas var tikt mainītas, ja mainās ekskursijas dalībnieku skaits! Cenas un/vai programma var tikt precizēta 20 dienas pirms 

ceļojuma datuma. Ieejas biļešu cenas apskates objektos var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. 
Ja iepriekš rezervēts apskates objekts, tuvojoties ekskursijai, atsaka tūristu uzņemšanu, tad aģentūra patur tiesības aizvietot apskates objektu 

ar līdzvērtīgu vai atdot naudu par ieejas biļetēm, ja to cena ir iekļauta kopējā ekskursijas cenā. 
Izbraukšanas laiks var tikt mainīts atkarībā no izbraukšanas vietas. 

 

      Ekskursijas programma 

    Kad papēži neturas pie zemes 

“Travel Biiz” kontaktpersona 
 

Liene 
tel. +371 29125261 
 

e-pasts: liene@travelbiiz.com 

www.travelbiiz.com 

www.celoarsajutam.lv 

http://www.travelbiiz.com/
http://www.travelbiiz.com/par-mums/

