ŠAUĻU ŠOKOLĀDES MUZEJS –
LEĻĻU MUZEJS – KAĶU MUZEJS –
ŢAĻŪKU DZIRNAVNIEKA
SAIMNIECĪBA
1 diena
8:00 izbraukšana no Rīgas.

10:00 ekskursija šokolādes muzejā ar meistarklasi. Šokolādes raţotnē “Rūta”ir
ierīkots šokolādes muzejs, kur mēs iepazīsimies ar šokolādes tapšanas procesu, paši
piedalīsiemies šokolādes izgatavošanā un uzreiz arī paši apēdīsim savus meistardarbus.
12:00 Leļļu muzejs. Muzeja ekspozīcijā ir vairāk kā 900 tautisko leļļu no vairāk kā 100
valstīm. Lelles ir ģērbtas tradicionājos daţādo tautu tērpos, kas izgatavoti no
visdaţādākajiem materiāliem, ieskaitot pat kaltētus ābolus.
13:00 iepazīšanās ar Šauļu pilsētu. Brīvs laiks pusdienām.

15:00 visus kaķu mīļus iepriecinās Kaķu muzeja apmeklējums. Ekspozīcijā apskatāmi
vairāk kā 10 tūkstoši kaķu no visas pasaules.
16:00 Ţaļūku dzirnavas. Šeit mēs iepazīsimies ar maizes cepšanas tradīcijām un
procesu. Neaizmirstams piedzīvojums dzirnavnieku sētā.
21:30 atgriešanās Rīgā.
* Programmā norādītie laiki ir aptuveni. Apskates objektu secība var tikt mainīta vietām.

CEĻAZĪMES CENA – 35 EUR, bērniem līdz 12g. – 33 EUR (ja grupā ir vismaz 40
dalībnieki)
Cenā iekļauts:
- Brauciens komfortablā tūrisma klases autobusā, aprīkotā ar mikrofonu, DVD,
CD, WC, komfortabliem regulējamiem sēdekļiem, kondicionieri.
- Grupas vadītāja - gida pakalpojumi visa ceļojuma laikā.
- Ieejas biļetes Leļļu muzejā, Kaķu muzejā, Ţaļūku dzirnavās.
- Ieejas biļete un meistarklase šokolādes muzejā.
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Iespējamās papildus izmaksas:
- Pusdienas un vakariņas,
- Dāvanas, suvenīri.
Piemaksa par komfortu (pēc vēlēšanās):
- Papildus vieta autobusā – 15 EUR
- Pirmās 3 rindas autobusā – 15 EUR

- Ceļojumā obligāti jāņem līdzi pase vai ID karte.
- Braucot uz Šengenas zonas valstīm pase var būt derīga līdz ceļojuma pēdējai dienai.
Bērniem bez vecāku pavadības nav nepieciešama pilnvara. Izbraucot ārpus Šengena
zonas valstīm, pasei jābūt derīgai 6 mēnešus pēc atgriešanās datuma. Precizēt
informāciju par kārtību, kādā var šķērsot Latvijas robeţu, var zvanot uz valsts
robeţsardzes tālruni 67075616.
- Iesakām paņemt līdzi kaut ko dzeramu un uzkodas, pirmās nepieciešamības
medikamentus (citramons, ogle un tml.)

LAI JUMS JAUKS CEĻOJUMS UN IZDEVUSIES ATPŪTA!

67227131, 27807575
www.celojumueksperts.lv info@celojumueksperts.lv
Grēcinieku 30 – 8, Rīga
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