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Leģendu diena Cēsīs
 

Latvijā ir daudz unikālu un aizraujošu apskates 
objektu, taču iespaidīgākās pilsdrupas un leģendām 
apvītu vecpilsētu Jūs atradīsiet tieši Cēsīs. Kopā atradīsim pils 
atslēgu un ar lukturiem rokās dosimies iepazīt Viduslaiku pili. 
 

 

VIENAS DIENAS EKSKURSIJAS PROGRAMMA ar autobusu 
 

Plkst. 7:30 izbraukšana no Jums ērtas vietas. Došanās uz Cēsīm. 
 

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

Atraktīva pilsētvides spēle “Atrodi pils atslēgu.” 
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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. Ieejas biļete Viduslaiku pilī ir iekļauta programmas cenā. 
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Multimediāls Cēsu pils stāsts. Cēsu pilī ir pieejama unikāla izstāde ”Multimediāls Cēsu pils stāsts”, kas 
ļaus apmeklētājiem pils rietumu torņa trešā stāva telpā piedzīvot aizraujošu multimediālu Cēsu pils 
vēstures stāstu, izdzīvojot nozīmīgākos pils vēstures notikumus un sajūtot seno laiku atmosfēru. 
Ekspozīcija pieejama līdz 31.oktobrim 
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Pils dienvidu tornis. Šovasar pirmo reizi apmeklētājiem durvis vērs Cēsu pils dienvidu tornis. Tā četros 
stāvos iekārtotā multimediālā ekspozīcija “Dzīve uz pulvermucas” vēstīs par 500 gadus tālu pagātni, kad 
Livonijas iedzīvotāji dzīvoja nenovēršamu pārmaiņu priekšnojautās. Dienvidu tornis, kas savulaik tika 
dēvēts par Garo Hermani, ir viens no ievērojamākajiem viduslaiku militārās arhitektūras paraugiem 
Baltijā. Izmantojot mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas, tornī ierīkotā ekspozīcija aizraujošā veidā 
atklās to vēsturisko personu stāstus, kas reiz bijuši ieslodzīti torņa pagrabā ierīkotajā cietumā, kā arī 
skaidros, kāda bijusi Garā Hermaņa nozīme pils aizsardzībā. 
Ekspozīcija pieejama līdz 30.septembrim 
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Dienas turpinājumā apmeklēsiet vienas no iespaidīgākajām klintīm Latvijā. Varena, majestātiska siena, 
kas ceļas ārā tieši no Gaujas. Visiespaidīgākās klintis Gaujas ielejā, raksturīgas ar vienlaidu monolītu 
smilšakmens virsmu. Teika stāsta, ka atbalss pret šo klinti skanējusi kā ērģeles, tādēļ tās iedēvētas par 
Ērģeļu klintīm. Sākotnēji tās sauktas par Pieškaļu iezi, bet padomju gados pārdēvētas. 
 

Klinšu siena ir 700 metrus gara, un 300 metrus apskalo Gauja. Pirmos 130 metrus veido līdz 22 metrus 
augsta, vertikāla smilšakmens siena, tālāk iezīmējas vairāki upē nedaudz ievirzīti izciļņi. Klintīs ir daudz 
lūzumu, vērojamas arī atsevišķu bloku slīdēšanas un nobrukumu veidošanās pazīmes. Ieža pakājē 
izveidojies vecupes ezeriņš. Klinšu rietumu daļa, kas atvirzās no Gaujas un slēpjas aiz kokiem, ir 21,5 m 
augsta. Lejasdaļā, kur klintis gandrīz beigušās un atkal pieiet pie upes, atrodas Ērgļu niša un avotiņi. 
 

Ērgļu klintis ir viens no nozīmīgākajiem tūrisma objektiem Gaujas nacionālajā parkā, labiekārtots apskatei 
(skatu platformas, takas, kāpnes). No skatu laukumiņa virs klintīm paveras majestātiska ainava tālu pāri 
Gaujai. 
 
Bezmaksas apskates objekts. 
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PĒC JŪSU IZVĒLES dienas noslēgumā iespēja viesosieties unikālā saimniecībā, kur dzimuši Latvijā pirmie 
kamieļi, lamas un alpakas. Tā ir arī vienīgā vieta Baltijā, kur dzīvē apskatīties tuksnešu dromedārus jeb 
vienkuprainos kamieļus. Saimniecībā  kopā ir vairāk nekā 60 dažādu dzīvnieku. Šeit viesus mīļi gaida arī 
bēdīgais ēzelēns un viņa draugi. 
 

Ieejas biļete skolēnam: 7 EUR (cenā iekļauts spilvenbatuts un piknika vieta). 
 

 
 

 
 

Mājupceļš. Vakarā atgriešanās. 
 

GRUPAS VADĪTĀJS, kurš pavadīs jūsu grupu, būs parūpējies, lai arī autobusā pavadītais laiks būtu 
interesants un izzinošs. Interesanti fakti, konkursi, spēles, laimes aka un daudz pozitīvu emociju. 
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VISS IEKĻAUTS  
CENĀ: 

w Transporta pakalpojumi 
w Maršruta plānošana un saskaņošana 
w Grupas vadītājs 
w Pilsētvides spēle “Atrodi pils atslēgu’’ 
w Ieejas biļete Viduslaiku pilī 

PAPILDU IZDEVUMI: w Personīgie izdevumi (suvenīri, pusdienas u.tml.) 
w Ieejas biļete Neparasto dzīvnieku saimniecībā (pēc izvēles) 

SKOLĒNU SKAITS: 15-19 skolēni 20-24 skolēni 25-30 skolēni 
CENA SKOLĒNAM ar transportu: 37,00 € ar PVN 34,00 € ar PVN 30,00 € ar PVN 

CENA SKOLĒNAM bez transporta: 21,00 € ar PVN 19,00 € ar PVN 17,00 € ar PVN 
Uz katriem desmit skolēniem viens pedagogs ekskursijā var doties bez maskas (papildus skolēnu skaitam) 

1 dienas ekskursija 
AR AUTOBUSU 

Datums:  
PĒC VIENOŠANĀS  

Izbraukšana: plkst. 7:30 
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. 63.02.500061 

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 

    Leģendu diena Cēsīs 

“Travel Biiz” kontaktpersona 
 

Liene 
tel. +371 29125261 
 

e-pasts: liene@travelbiiz.com 
www.travelbiiz.com 
www.celoarsajutam.lv 
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Skolēnu ekskursijas  
vīrusa izplatības laikā 
 

 

Šoruden skolēnu ekskursijas organizējam 
nedaudz neierastāk un ievērojot papildu 
piesardzību. Bet jautrība, aktivitātes un jauna 
pieredze neizpaliks. 
 

Kā tiek organizētas ekskursijas, ievērojot piesardzību? 

- Ekskursijā var doties tikai katra klase atsevišķi. 
- Pirms ekskursijas autobusā tiek veikta saskares virsmu dezinfekcija.  
- Travel Biiz nodrošina skolēnu un pedagogu roku dezinfekciju katru reizi pirms iekāpšanas 

autobusā. 
- Travel Biiz aktivitātes autobusā tiek nodrošinātas, ievērojot distanci un nodrošinot, ka 

vairākas personas neaiztiek vienu un to pašu priekšmetu (piemēram, pildspalvas, uzskates 
materiāli u.tml.). 

- Ekskursijām norīkojam autobusus tikai ar lielu sēdvietu skaitu (45-60 vietas atkarībā no 
ceļotāju skaita), lai katrs ekskursijas dalībnieks var sēdēt viens. 

- Pēc iespējas vairāk izvēlamies tādus apskates objektus, kur laiks, galvenokārt, jāpavada 
svaigā gaisā ārpus telpām. 

- Ieejas biļešu maksa apskates objektos ir iekļauta kopējā ekskursijas cenā (izņemot izvēles 
apskates objektus), kas tiek apmaksāta ar bankas pārskaitījumu pirms ekskursijas. Tā 
izvairāmies no darbībām ar skaidru naudu ekskursijas dienā. 

- Pirms ekskursijas nosūtam noderīgu informāciju par drošu ceļošanu. 
 

 

 
 

 

_________________________________________________________________________________________ 
EKSKURSIJAS ORGANIZATORS 

SIA "IESPĒJU DARBNĪCA" struktūrvienība "Ceļojumu sajūtu aģentūra "Travel Biiz"" 
Reģistrācijas numurs: 44103045556. Adrese: Rīgas iela 53-601, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 

E-pasta adrese: info@travelbiiz.com, telefona numurs: +371 66907474 


