Apceļošanas akcija “Nākamā pietura-ZEMGALE”
31.07.-01.08.2021
*Nepieciešama obligāta pieteikšanās katram objektam!

Tūrisma
objekts

Adrese,
Apmeklējuma
pieteikšanās
laiki

Cena

KAD:

31.07.2021, sestdiena

KUR:

Dobeles, Auces apkārtne

Dobeles Amatu māja

Baznīcas iela 8, Dobele.
T. 22049477

Laiks: 10.00 – 16.00

Bezmaksas ieeja

Piedāvājums
Atslēgas vārdi

Zeķu diena Dobelē – mūsdienu zeķes
– interesanti raksti, krāsas un stili.

Vecauces pils

Auces novads
miniatūrā

Akadēmijas iela 11,
Vecauce, Dobeles
novads.
T.29195959, 63745302
www.vecauce.lv

"Krastiņi", Lielauce,
Dobeles novads.
T. 26206582, 29160918

SIA “Nomadic Homes” „Kadiķi”, Vītiņu pagasts,
Dobeles novads.
T. 26593118
www.nomadichomes.lv

Laiks:
10.00 un 13.00 –
Ekskursija pilī. Muižas
stāsti un leģendas. Mode
19.gs. beigās.

Skolēniem,
studentiem,
personām ar
invaliditāti– 2,00
EUR. Pieaugušajiem
3,00 EUR.

16.00- Ekskursija pilī.
Muižas stāsti un
leģendas. Liķiera
degustācija, smalki našķi
un saviesīgas sarunas ar
grāfu un grāfieni.
Laiks: pēc iepriekšējas
vienošanās

Skolēniem,
studentiem,
personām ar
invaliditāti 4,00 EUR
Pieaugušajiem 7,00
EUR
Saimniecības
apskate:
Pieaugušajiem 2,00
EUR; Bērniem 1,00
EUR. Degustācija:
7,00 EUR/pers. (līdz
20 cilvēkiem)
“Dabas balss” 100
EUR (divām
personām). DĀVANĀ
– loka šaušana mežā!

Laiks: pēc iepriekšējas
vienošanās

Ekskursija pilī ar vairākiem stāstiem.
10.00 un 13.00 – Ekskursija pilī.
Muižas stāsti un leģendas. Mode
19.gs. beigās. 16.00- Ekskursija pilī.
Muižas stāsti un leģendas. Liķiera
degustācija, smalki našķi un saviesīgas
sarunas ar grāfu un grāfieni.

Degustācija: trusis saldkrējuma
mērcē, buberts. Ja piesakās
degustācijai, trušu miestiņa apskate
par brīvu.

Piedzīvojums dabā (SUP uz ezera),
nakšņošana eko glempingā, spa
vanna dabā, loka šaušana mežā.

Irbeņu produkti SIA
„Best Berry”

Bērzu iela 3, Auce,
Dobeles novads.
T. 29164185
www.bestberry.lv

Laiks: pēc iepriekšējas
vienošanās

„Savvaļas zieds” 125
EUR (2 personām)
DĀVANĀ –
relaksēšanās unikālā
spa vannā un loka
šaušana mežā! SUP
dēļi iekļauti.
3,00 EUR

KAD:

01.08.2021, svētdiena

KUR:

Tērvetes apkārtne

ZS „Vainadziņi”

Tērvetes vīni
Vīna darītava

“Vainadziņi”, Tērvetes
Laiks: pēc iepriekšējas
pagasts, Dobeles novads. vienošanās
T. 26410574

"Krāces", Zelmeņi,
Tērvetes pagasts,
Dobeles novads.
mājražotāja Antra Lāce T. 29454225
www.tervetesvini.lv

Laiks: 12.00; 14.00;
16.00; 18.00

3,00 EUR/pers.

7,00 EUR/pers.

Irbeņu produktu degustācija,
ekskursija, izzinošs stāsts, kosmētiskie,
ārstnieciskie produkti.

Saimniece Gunta cienās ar svaigiem,
gardiem un no dabīgām izejvielām
tapušiem mājas kūpinājumiem. Varēs
gan nogaršot, gan iegādāties dažādus
gaļas izstrādājumus.
Piecu līdz septiņu vīnu degustācija,
mājās ceptas maizes un sieta siera
uzkodas, vīna darītavas apskate, kā arī
interesantas sarunas par un ap vīnu!

Lauku sēta “Ābelītes”

KAD:
KUR:
“Laima Ceramics”

Melnā poda stāsts
“Baltajā mājā”

“Ābelītes”, Bukaišu
Laiks: pēc iepriekšējas
pagasts, Dobeles novads. vienošanās
T. 29191619

Ieeja par
ziedojumiem

Turpat ar savu produkciju iepazīstinās
mājražotāja Antra Lāce, kura gatavo
dažādus ievārījumus un sīrupus.
Iespējama produkcijas iegāde.
Dzīvnieku apskate, ieskats bioloģiskajā
saimniekošanā un atpūta pie dabas
speciāli iekārtotā piknika vietā.

31.07.-01.08.2021, gan sestdiena, gan svētdiena
Rundāles, Bauskas apkārtne
“Urštēni”, Svitenes
Laiks: 11.00, 13.00,
pagasts, Bauskas novads. 14.00, 15.00
Iepriekšējā pieteikšanās
FB @laimaceramics ar
Book Now - veidošanas
nodarbība
vai T. 20561618
www.laimaceramics.com
“Baltā māja”, Rundāles
Laiks: 12.00 – 19.00
pagasts, Bauskas novads.
T. 29685191
www.hotelbaltamaja.lv

15,00 EUR no
personas, grupa
minimums četri
cilvēki

Darbnīcas apskate un bļodiņas
veidošanas nodarbība, īss stāstījums,
produkcijas iegāde.

10,00 EUR personai

Iepazīšanās ar keramikas priekšmetu
izgatavošanas procesu, meistarklase,
kuras laikā izgatavo lietošanai derīgus
priekšmetus. Kafejnīca, viesu māja.

Saimniecības “Celmi”
sieru degustācija

Restorānā “Rezidence”,
“Ābelītes”, Pilsrundāle.
Bauskas novads.
T. 27009500

Laiks: 12.00 - 13. 00, 13. četru personu grupai Degustācijas laikā varēsiet baudīt
30 – 14.30, 15.00 – 16.00 20,00 EUR, piecu
dažādus sierus un uzzināt par to
personu grupai
ražošanu. Produkcijas iegāde.
25,00 EUR

Rundāles
ūdensdzirnavas

Rundāles
Laiks: 10.00 – 19.00
ūdensdzirnavas,
Rundāles pagasts,
Bauskas novads.
T. 20557777,
rundalesdzirnavas@gmai
l.com
Mežotnes pilskalna
Mežotnes pilskalns,
Jebkurā laikā
virtuālās realitātes taka Rundāles pagasts,
Bauskas novads.
Piemājas saimniecība
"Padegas"

SIA „Kristell”

“Padegas”, Viesturu
pagasts, Bauskas novads.
T.26107974
FB@PiemajasSaimniecib
aPadegas
Bauskas iela 2, Gailīšu
pagasts, Bauskas novads.
T. 26520476
FB: KristellSveces

Laiks: 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00,
20.00

Laiks: 10.00, 11.30,
13.00, 14.30, 16.00

3,00 EUR personai
Rundāles ūdensdzirnavu muzeja
vai 7,00 EUR ģimenei apskate. SUP, laivu un katamarānu
(četrām personām) noma. Iespēja iegādāties uzkodas,
kafiju un nobaudīt to uz vietas. Blakus
piknika vietai ir arī bērnu spēļu
laukums.
Bezmaksas

Virtuālie tēli apskatāmi jebkurā laikā
lejuplādējot mobilo aplikāciju SAN.
Labiekārtotas pastaigu takas pa
Mežotnes pilskalnu, Vīnakalnu.
10,00 EUR personai Iepazīšanās ar saimniecību, radošā
vai 20.00 EUR
darbnīca, loterija. Produkcijas iegāde,
ģimene (līdz četrām dzērieni (tēja,sulas), piknika vieta pie
personām), 5,00 EUR upes.
pensionāriem
5,00 EUR personai
Sveču liešanas darbnīca – sveču
vai 20.00 EUR
izgatavošana, produkcijas iegāde.
(piecām personām)

Kugrēnu vīna darītava

Liepu iela 16, Uzvara,
Laiks: 10.00-19.00
Bauskas novads.
T. 29495776
FB: Kugrēnu vīna darītava

6,00 EUR personai,
bērniem līdz 18
gadiem 1,00 EUR

Bauskas pils muzejs

Pilskalns, Bauska.
T. 20011880, 63923793,
www.bauskaspils.lv

1,70 EUR
pieaugušajiem , 0,70
EUR skolēniem,
studentiem

KAD:

31.07.-01.08.2021, gan sestdiena, gan svētdiena

KUR:
Atpūtas vieta
“Daugmales”

Laiks: 10.00 - 18.00

Vīna darītavas apskate, stāsts par vīna
tapšanu. Vīna degustācija (6 veidi) ar
uzkodām, ātrās viktorīnas, balvas.
Iespēja iegādāties vīnu. Bērniem
piedāvājumā saldējums, sula (par
atsevišķu samaksu), šoferiem- kafija,
tēja.
Bauskas Livonijas ordeņpils drupu un
rekonstruētā centrālā torņa apskate.
Iespēja iegādāties suvenīrus, apskatīt
Bauskas pils muzeju.

Krustpils, Salas apkārtne
“Daugmales”, Vīpes
pagasts, Jēkabpils
novads.
T. 264 131 88

Laiks: 10.00-22.00

10, 00 EUR; 20,00
EUR; 10,00 EUR

Četru stundu laivošana pa Daugavas
krācītēm, salām un atvariem/ Cena:
10,00 EUR. Plkst. 12.00 trīs stundu ilgs
brauciens ar plostu, pikniks uz ūdens/
Cena: 20/EUR.
Plkst. 21.00 stundu ilgs saulrieta laivas
vai SUP dēļu brauciens. Cena: 10,00
/EUR.

Vīpes amatniecības
centrs “Māzers”

“Vālodzīte”, Vīpes
pagasts, Jēkabpils
novads.
T. 266 11 297

Laiks: Pēc iepriekšējas
pieteikšanās

Brīvdienu māja
“Celmiņi”

“Celmiņi”, Kūku pagasts,
Jēkabpils novads.
T. 291 240 49

Laiks: 11.00-18.00

Piedāvā nakšņošanu teltīs vai
kempinga mājiņas. Pirts un baļļa.
Centra apskate 2,00 Centra apskate, spēle “Izzini Krustpils
EUR/pers. Spēle 2,00 novadu”. Radošās darbnīcas: aušana
EUR/pers., ģimenei
ar dabas materiāliem (zāļu, niedru
6,00 EUR. Darbnīcas paklāji), vaska, sojas sveču
5,00 EUR, ģimenēm- gatavošana, keramikas radošā
20,00 EUR.
meistarklase.
Atbilstoši
Sietspiedes, keramikas, mīļlietiņu
piedāvājumam
pagatavošana un stikla apgleznošana
ne vairāk kā 10 pers. Cena: no 5 EUR,
ģimenei- no 20 EUR. Erudīcijas,
komandu vienojošas spēles,
nūjošanas inventārs, velosipēdi,
lielformāta spēles. Cena: no 5
EUR/diena. Iespējams pieteikties uz
peintbola spēli un loku šaušanu.
Cena: no 10 EUR/pers. ‘’Dabas
skoliņa’’ pašiem mazākajiem un
citiem. Cena: no 3 EUR. Iepriekš
piesakoties, var nobaudīt pupiņu zupu
vai bukstiņu biezputru. Piedāvā
naktsmītnes kempinga mājās vai
brīvdienu mājas telpās.

Biedrība “Jāņa Āboliņa “Zīlāni” Kūku pagasts,
sporta klubs”
Jēkabpils novads.
T. 268 622 44

Laiks: 04.30-07.00;
23.00-01.00

Bioloģiskā apskates
saimniecība "Boļāni"

Laiks: Ar iepriekšēju
pieteikšanos

"Boļāni", Sēlpils pagasts,
Jēkabpils novads.
T. 264 96 601

SUP rīta izbraucienu
cena – 15,00
EUR/pers., SUP nakts
izbraucienu cena –
25,00 EUR/pers.
2h piedāvājums –
3,00 EUR/pers., 1,00
EUR/skolēns, 6,00
EUR/ģimene.
Degustāciju cenas
pēc vienošanās ar
saimnieci.

Piedāvā plkst. 4.30-07.00 rīta un plkst.
23.00-01.00 nakts SUP izbraucienus
ar zemūdens gaismām Laukezerā.

Zāļu tēju, augļu un ogu sukāžu,
ēdienu degustācija. Vēstures un lauku
stāsti un tradīcijas. Sēļu karašu
pagatavošanas mācība no dzimtas
senmāšu receptes. Izziņas pārgājiens
uz Strūves ģeodēziskā loka punktu un
uzkāpšana skatu tornī.

*Piedāvājums var mainīties.

Ieplāno savu nākamo pieturu Zemgalē!
Apceļošanas akciju “Nākamā pietura-ZEMGALE” organizē Zemgales plānošanas
reģions ar visu 22 Zemgales reģiona pašvaldību atbalstu.

