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SKOLĒNU RUDENS  

EKSKURSIJA CĒSĪS  

www.turisms.cesis.lv



Izzinošā ekskursija

Cēsu pils stāsts

Izstāde, kas ļaus apmeklētājiem pils  

Rietumu torņa trešā stāva telpā piedzīvot  

aizraujošu Cēsu pils vēstures stāstu,  

izdzīvojot nozīmīgākos pils vēstures  

notikumus un sajūtot seno laiku atmosfēru.  

*Darbojas līdz 30. septembrim 

tel. 64121815 

e-pasts: pils@cesis.lv 

Katru dienu no 10:00 – 18.00 

Ieejas maksa 3.00 EUR 

“Mežezers” dzērienu un  

“Vinnis” medus ražotne 

Ekskursijas laikā ielūkojieties dzirkstošā  

dzēriena “Mežezers” un gardā “Vinnis”  

medus produktu tapšanas procesā, kā arī  

piedalieties šo gardumu degustācijās. 

tel. 26134731 

www.vinnis.lv 

Ieejas maksa 2.00 EUR 

Zinātkāres centrs  

Z(in)oo 

Vieta, kur interaktīvā veidā varat apmierināt  

tik dabisko zinātkāri pašam par sevi, apkārtējo  

pasauli un tehnoloģijām. Tiek piedāvātas 17  

dažādas nodarbības skolēnu grupām.  

www.zinoo.lv 

Ieejas maksa 5.00 EUR 

Nodarbības maksa  

1.50 - 2.00 EUR 

Gards pusdienu piedāvājums

Enerģiju dienas aktivitātēm gūstiet mielojoties  

ēdnīcā "Solo", "Cata" vai Koncertbufetē "Cēsis",  

kur, iepriekš piesakot grupas pusdienas, tiks  

sagatavots īpašs piedāvājums skolēniem.  

CATA +371 29113954   

SOLO +371 26670033 

Koncertbufete +371 25650804 

Ekskursijas ilgums apmēram 6 stundas, aptuvenā piedāvājuma cena  

(ieskaitot pusdienas) - skolēniem no 15,00€; skolotājam no 3,50€. 

 

Piedāvājums spēkā klasēm sākot no 15 skolēniem. Ekskursijas  

pieteikt vismaz 3 dienas iepriekš, sazinoties ar attiecīgo pakalpojuma  

sniedzēju. 

Sīkākai informācijai vai personalizētam  

piedāvājumam sazinieties ar Cēsu Tūrisma  

informācijas centru info@cesis.lv vai 28318318 

www.turisms.cesis.lv



Radošā ekskursija

Senā skola 19. gadsimtā

Programma paredzēta 1.-4., 5.- 9. klašu  

skolēniem. Programmas laikā skolēni  

uzzinās, kādi  bija 19.gs. bērni un viņu  

ceļš uz skolu, kāda bija skolas kārtība un  

tajā lietotie priekšmeti un svešvārdi. 

tel. +371 22014848 

Nodarbības maksa 2.00 EUR 

Radošās nodarbības  

“Laureta” sveču darbnīcā 

Izpaudieties radoši un izlejiet paši savu  

sveci, kā arī uzziniet kā to darīt mājas  

apstākļos. 

tel. 29277504 

Darbnīcas maksa 3.50 - 5.00 EUR 

  

Pusdienu pauze  

Cēsu vecpilsētā 

Iepazīstiet “Studio Pizza” patīkamo atmosfēru,  

baudiet gardus kebabus Vecpilsētas kebabnīcā   

vai našķējieties ar pankūkām “Pancake House”  

“Studio Pizza” +371 20606000  

Vecpilsētas kebabs +371 20237139  

“Pancake House” +371 26228083 

Pastaiga Cīrulīšu dabas takās

Satriecošus iespaidus sniegs Gaujas senlejas  

dārgumi. Uzdevums vērīgākajiem ekskursijas  

dalībniekiem - vai spēsiet pamanīt Draudzības  

kokus? Egle un priede, skuju koki, kurus blakus  

augam dabā ieraudzīt nemaz nenākas tik bieži.  

Ekskursijas ilgums apmēram 7 stundas, aptuvenā piedāvājuma cena  

(neieskaitot pusdienas) - skolēniem no 9.80€; skolotājam bez maksas.  

 

Piedāvājums spēkā klasēm sākot no 15 skolēniem. Ekskursijas pieteikt  

vismaz 3 dienas iepriekš, sazinoties ar attiecīgo pakalpojuma sniedzēju. 

Sīkākai informācijai vai personalizētam  

piedāvājumam sazinieties ar Cēsu Tūrisma  

informācijas centru info@cesis.lv vai 28318318 

www.turisms.cesis.lv

Interaktīva izstāde "Pirmais  

gads" Cēsu Jaunajā pilī 

Interaktīvā veidā, gida pavadībā iepazīsties ar  

galvenajiem notikumiem un procesiem Latvijas  

valsts izveides pirmajā pastāvēšanas  

gadā un vienkāršā veidā izproti  

Latvijas vēsturi 

 tel. +371 26576111 

Ieejas maksa 2.50 EUR 

Gids 1.80 EUR 



Piedzīvojumu ekskursija

Vecpilsētas ekskursija

Kopā ar atraktīvu gidu dodieties pastaigā  

pa Cēsu vecpilsētas bruģētajām ieliņām,  

iepazīstiet pilsētas vēsturisko centru, kas  

savu viduslaiku plānojumu līdz šodienai ir  

saglabājis gandrīz neizmainītu.  

tel. +371 26576111 

Ekskursijas maksa ~1.90 EUR 

Piedzīvojumu parks  

“Supervāvere” 

Kopā ar skolas biedriem pārvariet 60  

šķēršļus, atrodoties koku galotnēs, un  

vērojiet skaistās rudens ainavas un Gaujas  

senleju no augšas. 

tel. +371 28393410 

Trases maksa 4.20 - 6.00 EUR 

  

Kamieļu parks  

“Rakši” 

Dalieties priekā ar skolas biedriem, apskatot  

kamieļus, lamas, alpakas un gvanako. Lēkājiet pa  

spilvenbatutu un piedzīvojiet daudz dažādas  

citas aktivitātes, kā arī baudiet pusdienas "Camel  

Cafe" kafejnīcā! 

tel. +371 20009097 

e-pasts: info@kamieli.lv 

Ekskursija no 5 EUR 

Pusdienas no 3 EUR 

Ekskursijas ilgums apmēram 6-7 stundas, aptuvenā piedāvājuma cena  

(ieskaitot pusdienas) -  skolēniem no 14,10€; skolotājam bez maksas.  

 

Piedāvājums spēkā klasēm sākot no 15 skolēniem. Ekskursijas pieteikt  

vismaz 3 dienas iepriekš, sazinoties ar attiecīgo pakalpojuma sniedzēju. 

Sīkākai informācijai vai personalizētam  

piedāvājumam sazinieties ar Cēsu Tūrisma  

informācijas centru info@cesis.lv vai 28318318 

www.turisms.cesis.lv


