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VIDZEME KĀ CIELAVIŅA  
PRETĪ SKRIEN 
Programma ar pārsteiguma elementiem 
 

Ekskursijas programmā: Cēsis – Rauna – Gulbene – Alūksne -  Zeltiņi – Ieriķi 
 

TRĪS DIENU EKSKURSIJAS PROGRAMMA ar autobusu 
 

 

1.DIENA 
 
Plkst. 7.00 izbraukšana no Jums ērtas vietas. Mierīgāks rīta cēliens autobusā pirms iespaidiem bagātas 
dienas.  
 

Pirmā tikšanās ar Cēsīm, kas ik gadu kļūst arvien sakoptāka un pievilcīgāka. Pavisam noteikti viena no 
Latvijas pērlēm, nemaz nerunājot par Vidzemi. Cēsīs var baudīt garšīgākos kebabus, kafiju, kūkas un 
skaistākos ziedus, ko iepriekšējos gadus cēsnieki audzējuši arī Ventspils pilsētai un ziedu paklājiem. 
 
Pusdienu pauze, ierodoties Cēsīs. 
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Došanās uz Cēsu Viduslaiku pili, bez kuras nav iedomājama viesošanās pilsētā. Viduslaiku tērpā ģērbta pils 
kalpotāja pavadībā dosieties pastaigā pa pils dārzu, izzināsiet pils noslēpumus, tās tapšanas vēsturi un 
daudz interesantu faktu par sadzīvi viduslaikos. Sajutīsiet seno auru pils iekšpagalmā un uzkāpsiet Rietumu 
tornī lukturīšu gaismā. Ekskursijas ilgums 1,5 stunda.  
 
Viesošanās viduslaiku Pils virtuves dārzā, kas ir īpaša vieta.  
Vācu ordeņa piļu iemītnieku uzturu galvenokārt nodrošināja no zemniekiem ievāktās nodevas, taču 
daudzus ēdienu gatavošanā, medicīnā un mājsaimniecībā izmantojamus augus bija nepieciešams audzēt 
pils tiešā tuvumā. Domājams, arī Cēsu pils plašajā priekšpils pagalmā viduslaikos atradies dārzs, kas 
nodrošinājis pils virtuvei svaigus dārzeņus un zaļumus. 2015. gada pavasarī ir izveidots rekonstruēts XVI 
gadsimta virtuves dārzs, kurā tiek audzēti tikai tādi dārzeņi, garšaugi un ārstniecības augi, kas Livonijā 
kultivēti jau pirms 500 gadiem. Ziņas par viduslaiku Livonijā pieejamo augu klāstu sniedz seni dokumenti un 
mūsdienu arheoloģiskie pētījumi. Augu atliekas analīzēm arheologi iegūst mitrā kultūrslānī, kur putekšņi un 
sēklas var saglabāties vairākus simtus, pat tūkstošus gadu. Tos aplūkojot mikroskopā, paleobotānikas 
speciālisti spēj atpazīt, kurai augu sugai tie pieder. Viduslaiku kultūrslānis šādi pētīts Rīgā, Cēsīs, Tallinā un 
citās Livonijas pilīs un pilsētās. Vasaras sezonā pils dārzā ir sastopams zinošs viduslaiku dārznieks, kurš 
ikvienam interesentam pastāstīs par to, kas aug un kāds katram augam pielietojums, to labajām un ne tik 
labajām īpašībām. Tāpat būs iespēja aplūkot viduslaiku dārznieka darba rīkus un uzzināt, kā viduslaikos 
laistīja dobes. 

Ieejas biļetes: pieaugušajiem – 6 €; skolēnam, studentam, senioram – 3,5 € 
 

 

Brīvais laiks, lai nedaudz pabaudītu Cēsu vecpilsētas ieliņas, veikalus, kafejnīcas un iegādātos sev kaut ko 
garšīgu vai īpašu.  
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Došanās  ciemos pie divām saimniecēm, kuras izslavētas kā ķiploku dāmas. Viņas radījušas visā Latvijā 
pazīstamo zīmolu “Latvijas Ķiploks”, no tā gatavojot visdažādākos produktus un stāstot interesantus un 
noderīgus stāstus. Ekskursija ar iespēju iegādāties produkciju un to degustēt. 

Ekskursija, ķiploku zupa, ķiploku kūka, kafija: 10 €/personai 
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Vakara noslēguma daļa pie Raunas Satburaga. Raunas Staburags ir unikāls pēcledus laikmeta dabas 
objekts - iezis- avotu veidots saldūdens kaļķiežu atsegums un ir raksturīgākais šūnakmens veidojums 
Latvijā. Objekts ir aptuveni 3,5 m augsts un 17 m garš šūnakmens veidojums, tas veidojies sūnām 
pārkaļķojoties kalcija karbonātu saturošajā avota ūdenī daudzu gadsimtu laikā. Avots, kas plūst pāri 
Staburagam, turpina to audzēt arī mūsdienās. Kraujā ir līdz 1,1m augsta un līdz 1,3m dziļa niša, kurā plūst 
nogāzē iztekošo avotu ūdeņi. 
 
Bezmaksas apskates objekts. 
 

 
 

 
 
Došanās uz naktsmītnēm. 
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2.DIENA 
 

No rīta došanās uz Gulbeni, lai dotos nelielā apskates ekskursijā un izzinātu Gulbenes noslēpumus. 
Noteikti jāapciemo Gulbenes simbols – melnais gulbis Henriks. Jāteic, ka daudzus gadus atpakaļ tieši 
cēsnieki Gulbenei uzdāvināja melno gulbju pāri – Henrihs un Marisu. Tie tika nosaukti barona un baroneses 
vārdos, taču jāteic, ka putnus piemeklēja līdzīgs liktenis un barons palika viens. 
 

Ekskursija ar vietējo gidu: pieaugušajiem – 2,5 €; skolēnam, studentam, senioram – 1,5 €. 
 

 
 

 

Gulbenieši lepojas ar “Tālavas sidra ražotni”. 
Tieši te dosimies dienas turpinājumā, lai garšīgā 
ekskursijā ar degustāciju uzzinātu, ko tad 
gulbenieši ražo. Ekskursijas laikā jums pastāstīs 
un parādīs, kas ir sidrs un kā tas top, kā darbojas 
iekārtas, nodrošinot ražošanas procesu no 
ābeļdārza līdz pudelītei, un kā tiek nogatavināti 
dzērieni. 
 
Pēc ekskursijas iespēja nogaršot vairāku veidu 
sidrus, septiņus gadus noturētu ābolu brendiju 
no ozolkoka mucām (plašāk pazīstamu kā 
Francijā radītu dzērienu - kalvadosu), karsto 
dzērienu (ziemas sezonā) un bezalkoholiskas 
sulas. Līdz ar sidra degustāciju varēsiet baudīt nelielas uzkodas. 
 

Ieejas biļetes: pieaugušajiem – 7 €.  
Ikvienam, kurš vēlēsies baudīt tikai bezalkoholiskos dzērienus un uzkodas, dalības maksa - 4 €. 
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Tālāk ar Gulbenes bānīti dosimies uz Alūksni. Bez tā nav iedomājama viesošanās šajā pusē.  
Gulbenes-Alūksnes bānītis ir vienīgais Baltijas valstīs regulāri kursējošais šaursliežu vilciens, kas nodrošina 
pasažieru pārvadājumus 33 kilometru posmā, savienojot divu novadu centrus – Alūksni un Gulbeni. Šis 
posms ir saglabājies no 1903.gada 210 kilometru garās šaursliežu dzelzceļa līnijas Stukmaņi (Pļaviņas)-
Valka. Šaursliežu dzelzceļš Gulbene-Alūksne ir atzīts par valsts nozīmes kultūras pieminekli. Maršrutā 
Gulbene-Alūksne vilciens ik dienu veic divus reisus katrā virzienā atbilstoši kustības sarakstam. 
Regulārajiem pārvadājumiem izmanto dīzeļlokomotīves. 
 

Brauciena maksa: 5 € (standarta brauciens) vai 20 € (ar pusdienām un pārsteigumu) 
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Alūksnes Bānīša stacijas multimediālā ekspozīcija gida pavadībā, kas ierīkota vēsturiskajā bagāžas šķūnī 
ļauj doties virtuālā un mūsdienīgā ceļojumā ar vienīgo regulāri kursējošo šaursliežu vilcienu Baltijā. 
Dzīvesstāstos un laikmetu ainās, fotogrāfijās un videosižetos. Atklāsi dzelzceļa vēstures faktus. Dzirdēsi 
unikālus 10 staciju stāstus un ieraudzīsi, kam Bānītis bijis draugs, palīgs, darba vieta un iedvesmas avots.  
 
Ieejas biļetes: pieaugušajiem – 5 €; skolēnam, studentam, senioram – 3 € (grupas biļetes cenas). 
 

 
 

    
 

 
Došanās kopīgās vakariņās Alūksnes ezera krastā. Dienas noslēgumā brīvais laiks, lai baudītu šo skaisto, 
romantisko Vidzemes pilsētu. Pastagas baudīšanai iesakām - Alūksnes muižas parku, Pilssalu un 
Tempļakalna parku. 
 
Došanās uz naktsmītnēm. 
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3.DIENA 
 

Brokastis.  
 

Šis rīts sāksies ar Alūksnes baudīšanas tūri gan kājām, gan plostojot. Skaists piedzīvojums, bez kura nav 
iedomājama Alūksnes iepazīšana.  
 
Pasākuma biļete:  4 €/personai 
 

 
 

 
 
Došanās uz Zeltiņu militāro bāzi 
kopā ar vietējo pavadoni. Jāteic, ka 
īpaši slepenā padomjlaiku raķešu 
bāze Zeltiņos, ir vieta, kas aizvien 
glabā daudzus noslēpumus un 
vēsturiskas liecības – tieši no 
šejienes varēja palaist raķeti 
Rietumeiropas virzienā. 
 

Ekskursija ar vietējo gidu:  
pieaugušajiem – 4 €;  
skolēnam, studentam, senioram – 2 € 
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Dodoties jau uz māju pusi, piestāsim Ieriķos, lai pabaudītu vēl Vidzemes puses nelielos, bet īpašos dabas 
brīnumus. Atpūtas pauze Melderupītes ūdenskritumos. Mazā Melderupe ievērojama ar skaistiem 
stāvkrastiem un septiņiem dažāda augstuma ūdenskritumiem, kurus dēvē arī par Grūbas ūdenskritumiem. 
Viens no tiem ir iekļauts Latvijas skaistāko ūdenskritumu sarakstā un to ir vērts aplūkot jebkurā gadalaikā. 
Katru gadu oktobra beigās un novembrī var novērot kā upē uz nārstu iepeld laši un mēģina pārvarēt lielākā 
ūdenskrituma augstumu.  
 
Takas garums ir apmēram 1 kilometrs. 
 
Ieejas biļetes: pieaugušajiem – 3 €; skolēnam, studentam, senioram – 2 € 
 

 
 
Brauciens mājup.   
Atgriešanās mājās līdz 22.00 
 

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

w Transporta pakalpojumi (ērts tūrisma klases autobuss) 
w Grupas vadītājs 
w Naktsmītnes (2 naktis) 
w Vietējā gida pakalpojumi Cēsu Viduslaiku pilī 
w Vietējā gida pakalpojumi Alūksnes bānīša muzejā 

PAPILDU IZDEVUMI: w Personīgie izdevumi 
w Ieejas biļetes apskates objektos 

PERSONU SKAITS: 20-24 pers. 25-29 pers. 30-35 pers. 36-42 pers. 
CENA VIENAI PERSONAI: 169,00 € 159,00 € 149,00 € 129,00 € 

Pēc Jūsu izvēles ieejas biļešu cenas iespējams iekļaut kopējā ekskursijas cenā 

3 dienu ekskursija 
Datumi: PĒC VIENOŠANĀS 

Izbraukšana: plkst. 7.00 
no Jums ērtas vietas 

Programmas numurs  

VID1 

Šī ceļojuma programma  
IR REZERVĒTA  
jūsu kolektīvam! 

 
 

Izmaiņu gadījumā,  
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. 63.02.500087 
 

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 

Vidzeme kā cielaviņa pretī skrien 

“Travel Biiz” kontaktpersona 
 

Liene 
tel. +371 29125261 
 

e-pasts: liene@travelbiiz.com 
www.travelbiiz.com 
www.celoarsajutam.lv 
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Standarta informācijas veidlapa kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumiem 

 
Standarta informācijas veidlapa kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumiem, ko ceļotājs noslēdz ar tūrisma 
operatoru elektroniski vai klātienē saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 26.06.2018. 
noteikumiem Nr. 380. 
 
Jums piedāvātais tūrisma pakalpojumu kopums ir komplekss tūrisma pakalpojums Tūrisma likuma un 
Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma 
pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu 
sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" izpratnē. 
 
Jūs varēsiet izmantot visas Tūrisma likumā (https://m.likumi.lv/doc.php?id=50026) un Ministru kabineta 
2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma 
sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju 
tiesībām un pienākumiem" minētās tiesības (https://m.likumi.lv/doc.php?id=300021), kas attiecas uz 
kompleksiem tūrisma pakalpojumiem. 
 
SIA “IESPĒJU DARBNĪCA”, reģ. Nr. 44103045556, būs pilnībā atbildīgs par kompleksā tūrisma pakalpojuma 
pienācīgu sniegšanu kopumā. 
 
Saskaņā ar tiesību aktu prasībām SIA “IESPĒJU DARBNĪCA”, reģ. Nr. 44103045556, ir nodrošinājums, lai 
gadījumā, ja tas savu likviditātes problēmu dēļ nepilnīgi izpilda vai neizpilda savas saistības, atlīdzinātu Jūsu 
maksājumus un, ja kompleksajā tūrisma pakalpojumā ir ietverts transports, – nodrošinātu Jūsu repatriāciju. 
 
Plašāka informācija par Tūrisma likumā (https://m.likumi.lv/doc.php?id=50026) un Ministru kabineta 2018. 
gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma 
sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju 
tiesībām un pienākumiem" paredzētajām pamattiesībām (https://m.likumi.lv/doc.php?id=300021). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
CEĻOJUMA 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: +37166907474 
 

 


