
 

 

 

 

 

 

 Rukšānu dārza maģija 
Piektdiena, 17.07.2020. 

 Cena 23 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 20 EUR 
Grupas vadītāja Valda Pravarne 

Izbraukšana pl. 8.50 no Limbažiem, pl. 9.30 no Cēsīm 
 

Baudām dažādos piedāvājumus Cēsu pusē – Vienkoču parks Līgatnē, Līgatnes padomju laika 
bunkuri, krāšņā lilliju un pirmo flokšu ziedēšana Rukšānu dārzos un neparastas lietas Rais-
kumā, viena no tām – pusdienu zupas baudīšana vietējā ķīniešu restorānā. 
   

Līgatnes padomju laiku slepenais bunkurs 
 

9 metrus zem zemes atrodas labiekārtots bunkurs, kura platība ir vairāk 
nekā 2000 kvadrātmetru… Tā segvārds ir bijis "Pansionāts", jo šeit atrodas 
pansionāts "Skaļupes" un slepenības zīmogs šim objektam noņemts tikai 
2003. gadā. Tagad šeit vietējā gida pavadībā drīkst izstaigāt un iepazīt visus 
tā laika pazemes brīnumus. 
 

Vienkoču parks 
Līgatnes vienkoču parks sākts veidot 2003. gadā, apmeklētājiem tas atvērts 
no 2007. gadā. 9,25 ha plašā parka galvenais uzdevums ir koka 
amatniecības un vienkoču izstrādājumi. Parkā ir vairākas zonas, ar ko 
varēsim iepazīties vietējā gida pavadībā. Šeit mūs pārsteigs gan īpašie koka 
izstrādājumi un miniatūri muižas maketi, gan dzirnaviņas un dažādi citi 
objekti, kā arī jauka pastaiga pa šeit izveidoto taku. 
 

Gunas un Jāņa Rukšānu sīpolpuķu audzētava 
Baudīsim košās krāsas un burvīgās ziedu smaršas pastaigājot gar Rukšānu 
ziedošo puķu rindām, daudzkrāsainiem flokšiem un lilijām, lielām un mazām 
hostām, ogulājiem un augļu kociņiem. 
Ieklausīsimies vērtīgos padomos! 
 

Ražotne “Raiskumietis” 
Tradīcijām bagātajā Raiskuma alus darītavā pēc sentēvu receptēm top alus, 
malkas krāsnī cepta maize un kūpināti vietējie gaļas produkti. 
Nogaršosim vietējo produkciju! 
Piemēram, 1 l gan gaišā, gan tumšā alus šeit maksā 2,5 eiro. 
Ja ir vēlme nopirkt maizi un gaļas kūpinājumus, lūgums zvanīt (26196494 – 
Valda), jo maize un žāvējumi var būt ierobežotā daudzumā, tāpēc tos vē-
lams pieteikt. Alus gan netrūkšot! ☺ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Ķīniešu restorāns 
Pat ne visiem vietējiem Cēsu puses iedzīvotājiem zināms, ka Raiskumā kopš 
2015. gada ir pieejams ķīniešu restorāns, kur cilvēkiem, kam apnikuši ieras-
tie kartupeļi un karbonāde, ir iespēja baudīt pilnīgi ko citu. Šeit visi kopā 
baudīsim zupu un tēju ķīniešu gaumē. 
 
Atgriešanās Cēsīs ap pl. 18.30, Limbažos pl. 19.10. 
 

Ceļazīmes cena 23 EUR, bērniem 20 EUR. Papildu vieta autobusā 10 EUR. 

 
Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar 
neparedzētiem apstākļiem. 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti – 
derīga pase vai ID karte.  

 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā 

un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu 

ietvaros nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu 

apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu 

sniedzēja.  
 

Sēdvieta autobusā tiek piešķirta pieteikšanās un avansa iemaksas/pilnas ceļojuma apmaksas secībā.  

«Balt-Go» patur tiesības sasēdināt kopā tos ceļotājus, kas autobusā sēž pa vienam un nevēlas piemaksāt par papildvietu. 

«Balt-Go» informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts un foto/video var tikt izmantoti 

publicitātei. 

 

Grupas lielums 20-40 personas (autobusa lielumu iespējams precizēt, zvanot uz «Balt-Go» biroju 

aptuveni nedēļu pirms brauciena) 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv, 

personīgi «Balt-Go» birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
 

 

Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma 

noteikumiem: www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties 

ar «Balt-Go», iemaksu grafiks var būt citādāks. 
 
 
 
 

 

piesakoties līdz  
3.07.2020. 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

10 EUR 
Avansa maksa 

jāveic 5 dienu 

laikā no 

pieteikšanās brīža 

atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Līgatnes bunkurs – 6,6 EUR pieaugušajiem, 

4,6 EUR senioriem, skolēniem,  

• Vienkoču parks – 4 EUR, 

• Rukšānu siltumnīcas – ziedojumi, 

• ražotne "Raiskumietis " – 7 EUR 

pieaugušajiem, 5 EUR senioriem, 

• ķīniešu restorāns – zupa ķīniešu gaumē 3 EUR 

un tēja ķīniešu gaumē īpašā traukā 2,50 EUR uz 

4 personām. 

• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt 

piedāvāti vēl citi objekti un maltītes. 
• Cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var 

mainīt, mūs nebrīdinot). Tās tiks precizētas pirms 

brauciena 
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