
 

 

 

 

 

 

 Rīgas un novada jaunumi 
Otrdiena, 6.10.2020. 

 Cena 24 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 21 EUR 
Grupas vadītāja Lauma Abramsone 

Ceļojam mazā grupā līdz 20 personām ! 
Izbraukšana pl. 8.30 no Smiltenes, 9.00 no Valmieras, 9.30 no Cēsīm 

Šoreiz ļausimies pasaules modes zīmolu izzināšanas trakumam ! 
Vispirms - Aleksandra Vasiļjeva modes muzeja jaunā ekspozīcija “No Fortuny līdz Versace. Itālijas 

mode 100 gados”, vēlāk - Baltijā lielākais modes zīmolu veikals.... 
Turpināsim iepazīt arī Rīgas apvidus, šoreiz kārta pienākusi Zolitūdei ar Anniņmuižu 

   

Aleksandra Vasiļjeva Modes muzejs 
 

Modes muzejs atkal ver durvis apmeklētājiem ar jaunu izstādi, kas veltīta 
Itālijas modei 20. gadsimtā “No Fortuny līdz Versace. Itālijas modes 100 
gadi” 
Itālija bija Eiropas modes noteicēja kopš Renesanses, kad Venēcijas, 
Florences, Dženovas un Milānas zīda audumi, īpaši vērtīgais un greznais 
samts, bija iekārotākā un dārgākā prece. Pat laikā, kad par modes 
galvaspilsētu bija kļuvusi Parīze, Itālija turpināja vilināt un iedvesmot. 
Mūsdienās Itālija ir iekarojusi visstilīgākās valsts statusu un tās modes 
centrs – Milāna – ir atzīta pasaules modes lielpilsēta līdzās Parīzei, Londonai 
un Ņujorkai. 
Izstādes nosaukums iezīmē ceļu no 20. gadsimta sākuma, kad Venēcijā 
darbojās izcilais mākslinieks, izgudrotājs un tērpu dizainers Mariano 
Fortunī, līdz pat Džanni Versačes spožajam uznācienam modes pasaulē. 
Izstādē būs apskatāmi vērtīgi eksponāti no Aleksandra Vasiļjeva fonda, kā 
arī no Modes muzeja kolekcijas – šedevri, ko itāliešu modes dizaineri 
radījuši visa 20. gadsimta garumā, kā arī 21. gadsimta sākumā. 

Rīgas apkaime – Zolitūde ar Anniņmuižu 
Kā liecina vēstures avoti, vēl 19. gadsimtā Rīgā – pārsvarā, tā dēvētajā 
Ārrīgā jeb tagadējās Kurzemes, Zemgales, Vidzemes priekšpilsētās – plauka 
un zēla kopskaitā ap 50 muižiņu, kas vienlaikus pildīja turīgo vācbaltu 
dzimtu vasaras rezidences lomu un arī nodrošināja viņus ar pašu audzētiem 
dārzeņiem un augļiem. Līdz mūsdienām saglabājušās aptuveni 40 namnieku 
un aristokrātu muižiņas.  
Zolitūde ir Rīgas pilsētas daļa Pārdaugavā, Rīgas Rietumos. Tās nosaukums 
cēlies no Solitūdes muižas (no franču val. “solitude” − vientulība), kas 
atradās tagadējā Imantas teritorijā. Muižas īpašnieks 18.gs. beigās bija 
Baltijas vācu muižnieks un cara valdības padomnieks Oto Hermanis 
Fītinghofs. Muižiņu par Solitūdi nodēvējusi Fītinghofa sieva Anna Ulrika fon 
Fītinghofa, kurai vēlāk piederēja arī Anniņmuiža un Šampētera muiža. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



 Ar vietējo gidi iepazīsim šo apkaimi un vienu no muižiņām – Anniņmuižu. 

Via Jurmala Outlet Village 
Ir Baltijā pirmais Eiropas līmeņa modes zīmolu outlet ciemats zem klajas 
debess, kas piedāvā pasaulē populāru un iecienītu zīmolu produkciju. 
Spilgtas, “Vidusjūras stila” ieliņas, svaigs piejūras gaiss, mājīgas kafejnīcas 
un restorāni, kā arī kopējā iepirkšanās- kā-atpūtas atmosfēra Latvijas sirdī, 
padara Via Jurmala Outlet Village pieredzi par ko tiešām īpašu.  
Outlet ciemats jums piedāvās 100 zīmolu preces, kas pārklāj dažādus 
izcenojuma segmentus. Ja kādreiz esat vēlējies izbaudīt patiesu Eiropas 
iepirkšanās pieredzi, lidojums uz kādu no Eiropas metropolēm vairs nav 
obligāts.  
Latvijas iedzīvotāji un viesi šeit atradīs plašu klāstu ar speciāli pielāgotām 
apģērbu kolekcijām - apģērbiem, apaviem un aksesuāriem, kā arī 
iepriekšējo sezonu bestselleriem. Cauru gadu te piedāvā pasaulslavenu 
zīmolu produkciju ar atlaidēm no 30% līdz pat 70%! 
“Ekskursija” VAI, varbūt,  iepirkšanās !?  
 
 
Atgriešanās ap pl. Cēsīs pl. 20.00, Valmierā pl. 20.30, Smiltenē 21.00 
 

Ceļazīmes cena 24 EUR, bērniem 21 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/ceļojuma pilnas 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 personām 

 

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. 
 
 
 

 

Atsakoties no ceļojuma 14 dienu laikā pēc pieteikšanās, tiek atgriezta visa iemaksātā nauda. 

piesakoties līdz  
22.09.2020. 

(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: 
 

• Ekskursija Modes muzejā -   

8 EUR pieaugušajiem / 5 EUR pensionāriem 

• Ekskursija Zolitūde, Anniņmuiža –  

• 2 EUR no personas 

• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt 

piedāvāti vēl citi objekti un maltītes. 

mailto:balt-go@balt-go.lv
http://www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums


Atsakoties no ceļojuma vēlāk nekā 14 dienas pēc pieteikšanās, tiek ieturēts 10 eiro. 

Atsakoties pēc 22. septembra, tiek ieturēta visa iemaksātā nauda.  

Iem  aksāto var pārad  resēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā 

 

 

 


