CĒSIS – NEAIZMIRSTAMĀKAIS MĀCĪBU GADA
SĀKUMS!
Piedāvājumi skolēnu grupām un klasēm
Septembris ir klāt! Laiks mācību gadu iesākt ar neaizmirstamu ekskursiju! Ieskaties te un
noorganizē savai klasei jautrāko un interesantāko rudens ekskursiju uz Cēsu pusi!

1.variants „Zinātkārie dodas uz Cēsīm!”

-

Bērnu zinātnes centra „Z(in)oo” apmeklējums. Ikviens aicināts ļaut vaļu savai
zinātkārei, izpētes priekam, jaunu atklājumu gandarījumam un eksperimentējot
izzināt pasauli www.zinoo.lv

-

Pusdienas kafejnīcā pie Z(in)oo.

-

Cēsu Pilsmuižas kompleksa apmeklējums. Pastaiga pa viduslaiku pils teritoriju,
kāpiens Rietumu tornī lukturīšu gaismā, iespēja baudīt Cēsu panorāmu no putna
lidojuma un nokāpt viduslaiku cietumā.
Jaunums!
Jaunajā pilī apskatāma šovasar atvērtā interaktīvā ekspozīcija „Cēsis – Latvijas
vēstures simbols” un pils interjeru ekspozīcija. Rudenīgo Cēsu ainavu varēs vērot no
pils Lademahera torņa, bet Izstāžu namā apskatīt mūsdienu mākslinieku darbus.

Ekskursijai nepieciešamasi laiks – 5 stundas.
Cena skolēniem ar pusdienām 5,50Ls; skolotājiem 2.00Ls. Klases pieteikumu gaidīsim pa tālruni
64121815.
Iepriekš piesakot, Cēsu pilsmuižas kompleksa apmeklējumu ir iespējams papildināt ar
atraktīva gida stāstījumu. Cena vienam skolēnam - 1.00Ls
Ja dodaties ekskursijā ar vilcienu, tad biļetes par īpašu cenu varat pietiekt Pasažieru vilciena „ipunktā” pa tālruni 67232135. Izbraukšana no Rīgas plkst. 10:37, atgriešanās Rīgā no Cēsu
dzlezceļa stacijas plkst. 18:53

CĒSIS – NEAIZMIRSTAMĀKAIS MĀCĪBU GADA
SĀKUMS!
Piedāvājumi skolēnu grupām un klasēm

2.variants „Senie notikumi, amati un tradīcijas Cēsīs”

-

Ekskursija pa Cēsu vecpilsētu viduslaiku tērpā tērpta gida pavadībā. Uzzināsiet
stāstus, ko stāsta Cēsu nami, kā arī varēsiet just līdz Cēsu leģendu un teiku varoņiem.

-

Pusdienas. Iespēja Cēsu pils dārzā notiesāt līdzpaņemtās sviestamizes vai arī ieturēt
maltīti kafejnīcā ādā no Rožu laukuma kafejnīcām - „ 2Locals” (tel. 28377783) vai
Augstskolas kafejnīcā

-

Cēsu Pilsmuižas kompleksa apmeklējums. Pastaiga pa viduslaiku pils teritoriju,
kāpiens Rietumu tornī lukturīšu gaismā, iespēja baudīt Cēsu panorāmu no putna
lidojuma un nokāpt viduslaiku cietumā.
Jaunums!
Jaunajā pilī apskatāma šovasar atvērtā interaktīvā ekspozīcija „Cēsis – Latvijas
vēstures simbols” un pils interjeru ekspozīcija. Rudenīgo Cēsu ainavu varēs vērot no
pils Lademahera torņa, bet Izstāžu namā apskatīt mūsdienu mākslinieku darbus.

-

Seno rotu kalves apmeklējums. Rotkalis Daumants Kalniņš pastāstīs par rotu
tapšanu un to valkāšanas tradīcijāmarī, kā arī iepazīstinās ar kalēja darba rīkiem.
Ikviesn interesents varēs izkalt laimes šiliņu.

-

Aušanas darbnīcas „Vēverīšas” apmeklējums. Maģiska vieta, kur top viens no
lielākajiem latviešu dārgumiem – tautas tērps. Skolēni tieks iepazīstināti ar audēja
darbu un instrumentiem – tītavām, stellēm u.c.

Ekskursijai nepieciešamasi laiks – 6 stundas.
Cena skolēniem bez pusdienām 6,50Ls; skolotājiem bez maksas. Klases pieteikumu gaidīsim pa
tālruni 64121815.
Ja dodaties ekskursijā ar vilcienu, tad biļetes par īpašu cenu varat pietiekt Pasažieru vilciena „ipunktā” pa tālruni 67232135. Izbraukšana no Rīgas plkst. 10:37, atgriešanās Rīgā no Cēsu
dzlezceļa stacijas plkst. 18:53

CĒSIS – NEAIZMIRSTAMĀKAIS MĀCĪBU GADA
SĀKUMS!
Piedāvājumi skolēnu grupām un klasēm

3.variants „Stāsti, ko stāsta Cēsis”

-

Ekskursija pa Cēsu vecpilsētu viduslaiku tērpā tērpta gida pavadībā. Uzzināsiet
stāstus, ko stāsta Cēsu nami, kā arī varēsiet just līdz Cēsu leģendu un teiku varoņiem.

-

Pusdienas. Iespēja Cēsu pils dārzā notiesāt līdzpaņemtās sviestamizes vai arī ieturēt
maltīti kafejnīcā ādā no Rožu laukuma kafejnīcām - „ 2Locals” (tel. 28377783) vai
Augstskolas kafejnīcā

-

Seno lietu stāsti Cēsu muzeja atklātajā krājumā. Šeit glabājas simts gadu garumā
vākti Cēsu un apkārtnes sadzīves priekšmeti, un katram no tiem ir savs stāsts. Tos
skolēniem labprāt pastāstīs un senatnes ainas uzburs atraktīvā muzeja krājumu
glabātāja.

-

Teatralizētā ekskursija „Pils stāsti” Pils kalpotājs iepazīstinās ar pili, tās vēsturi un
ar to saistītajām leģendām. Uzzināsiet, kādi slaveni ļaudis pavadījuši pils cietumā
sava mūža mokpilnākās dienas un to, kādas pārdabiskas lietas reizēm te notikušas.
Pils tornī gaidīs Livonijas ordeņa mestra padevīgais kalps – pils pārvaldnieks. Viņš
stāstīs notikumus, kas kādreiz risinājušies pils mūros.

-

Bērnu zinātnes centra „Z(in)oo” apmeklējums. Ikviens aicināts ļaut vaļu savai
zinātkārei, izpētes priekam, jaunu atklājumu gandarījumam un eksperimentējot
izzināt pasauli www.zinoo.lv

Ekskursijai nepieciešamasi laiks – 8 stundas.
Cena skolēniem bez pusdienām un bez Zinoo apmeklējuma 5,80Ls; skolotājiem bez maksas.
Klases pieteikumu gaidīsim pa tālruni 64121815.
Ja dodaties ekskursijā ar vilcienu, tad biļetes par īpašu cenu varat pietiekt Pasažieru vilciena „ipunktā” pa tālruni 67232135. Izbraukšana no Rīgas plkst. 10:37, atgriešanās Rīgā no Cēsu
dzlezceļa stacijas plkst. 18:53

