PIEDĀVĀJUMS

APRAKSTS

KONTAKTINFORMĀCIJA

CENA

Ekskursija
“Daugavpils pa
tramvaja logiem”

Ekskursijā “Daugavpils pa tramvaja logiem” ir
iespēja izjust pilsētas īpašo ritmu, braucot
cauri pilsētai ar pagājušā gadsimta beigās
Rīgas vagonu rūpnīcā ražotu tramvaju.

Pieteikšanās: Daugavpils
Tūrisma informācijas centrs
(Rīgas iela 22a), +371
65422818, +371 26444810,
turisms@daugavpils.lv.

Grupai līdz 24
personām – 112.90
EUR (4.70
EUR/pers.)

Pilsētas apskates
ekskursijas (1,5 h
vai 2,5 h)

Pilsētas apskates ekskursijas laikā ir iespēja
tuvāk iepazīt Daugavpils pilsētas vēsturisko
centru, Daugavpils cietoksni un Baznīcu kalna
dievnamus. Apmeklējot skatu laukumu
Mārtiņa Lutera katedrāles tornī, aplūkosiet
Baznīcu kalna panorāmu.

Pieteikšanās: Daugavpils
Tūrisma informācijas centrs
(Rīgas iela 22a), +371
65422818, +371 26444810,
turisms@daugavpils.lv.

1,5 h ekskursija
grupai līdz 20
personām – 26.18
EUR (1.31
EUR/pers.)

Ekskursijas
Daugavpils
cietoksnī

Ekspozīcijas
“Nikolaja vārti –
durvis pagātnē”
apmeklējums

Daugavpils Marka
Rotko mākslas
centra apmeklējums

Daugavpils cietoksnī tiek piedāvātas dažādas
ekskursijas. 45 min. ekskursijas laikā tiks
sniegts ieskats cietokšņa vēsturē, apskatīsiet
bijušo Ūdens paceļamo ēku un cietokšņa
vēstures ekspozīciju, dosieties pastaigā pa
cietokšņa aizsargvalni, aplūkosiet Nikolaja
vārtus un pa koka tiltu nonāksiet sardzes ēkā.
Ekskursijā “Izzini Daugavpils cietoksni”
risināsiet dažādus praktiskus uzdevumus un
būs iespēja redzēt, kā šauj gaisa lielgabals.
Savukārt ekskursija “Es esmu tik kareivis” ir
veltīta Latvijas armijas 4. Zemgales divīzijas
laikam cietoksnī (1920 – 1940) un armijas
ikdienas dzīvei.

2,5 h ekskursija
grupai līdz 20
personām – 37.58
EUR (1.89
EUR/pers.)

Adrese: Nikolaja iela 5,
Daugavpils
cietoksnis,
Daugavpils
Pieteikšanās:
Daugavpils
cietokšņa
Kultūras
un
informācijas centrs (Nikolaja
iela 5), +371 65424043, +371
28686331,
cietoksnis@daugavpils.lv.

Daugavpils cietoksnī skolēniem atskatīties
pagātnē ļaus ekspozīcija “Nikolaja vārti –
durvis pagātnē”. Ekspozīcijā ir skatāmas
padomju armijas uniformas, cietokšņa plāni,
vēsturisko ķieģeļu un apdares elementu
kolekcija,
vēsturiskie
civilo
ēku
un
nocietinājumu logi un durvis, un daudz kas
cits.

Adrese: Nikolaja iela 3A,
Daugavpils cietoksnis,
Daugavpils

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs
piedāvā izglītojošas programmas bērniem un
jauniešiem. Šeit var doties ekskursijā un
apmeklēt darbnīcu, kuras laikā skolēni
izveidos mākslas darbu un varēs paņemt to
līdzi.

Adrese: Mihaila iela 3,
Daugavpils

45 min. ekskursija
grupai līdz 20
personām – 16.73
EUR (0.84
EUR/pers.)

1,5 h ekskursija
grupai līdz 20
personām – 21.45
EUR (1.07
EUR/pers.)

0.50 EUR/pers.

Pieteikšanās Daugavpils
cietokšņa Kultūras un
informācijas centrā (Nikolaja
ielā 5), +371 65424043,
+371 28686331,
cietoksnis@daugavpils.lv.

Pieteikšanās:
+371 654 30250, +371 654
30273, +371 22471925,
zanna.jemeljanova@daugavp
ils.lv.

3.00 EUR/pers.

Sikspārņu centra
apmeklējums,
dienas un nakts
ekspedīcijas pa
Daugavpils
cietoksni

Daugavpils sikspārņu centrs piedāvā iepazīt
Daugavpils
cietoksni
ne
tikai
kā
kultūrvēsturisku vietu, bet arī kā dabas
objektu. Sikspārņu centra ekspozīcijā, kas
atrodas Daugavpils cietokšņa Nikolaja vārtos,
var iepazīties ar sikspārņu dzīves veidu, jo
cietoksnī atrodas lielākā ziemojošo sikspārņu
kolonija Latvijā. Dodoties dienas un nakts
ekspedīcijās pa cietoksni, iespējams ne tikai
uzzināt, kas sikspārņiem garšo, kā viņi
pārziemo, kā vairojas un rūpējas par saviem
mazuļiem, bet arī iepazīt pašu cietoksni un tā
daudzveidīgo dabu.

Adrese: Nikolaja iela 3A,
Daugavpils cietoksnis,
Daugavpils

Mākslas galerijas
“Baltais zirgs” un
salona
“Housevintage”
apmeklējums

Mākslas
galerija
iekārtota
Daugavpils
cietoksnī 19. gs. celtā provianta magazīnas
jeb pārtikas noliktavas ēkā, līdzās vides
objektam “Cietokšņa spoks”. Ēkas 2.stāvā
atrodas vintāžas mēbeļu un interjera salons
“Housevintage”, kur var apskatīt vēsturiskas
19. gs. beigu un 20. gs. mēbeles, traukus,
pulksteņus u.c. interjera elementus.

Adrese: Nikolaja iela 9,
Daugavpils

Pirmā Pasaules kara
muzejs “Pie
Komendanta”
apmeklējums

Pirmā
Pasaules
kara
muzejs
“Pie
Komendanta” piedāvā aplūkot priekšmetus un
dokumentus, kas atspoguļo Pirmā pasaules
kara militāro ikdienas dzīvi.

Adrese: Komandanta iela 1,
Daugavpils

Ekskursija
Daugavpilī ar
elektrobusu

Brauciena laikā skolēni tiks iepazīstināti ar
interesantākajiem
un
nozīmīgākajiem
Daugavpils pilsētas un Daugavpils cietokšņa
objektiem un to vēsturi. Vienlaicīgi ekskursijā
var doties 7 pasažieri.

Adrese: Daugavpils

Ekspozīcijas
“RetroGaraž-D”
apmeklējums

Ekspozīcija “RetroGaraž-D” piedāvā bagātināt
redzesloku ar privātu retro automašīnu un
padomju laika lietu kolekciju. Ekspozīcijā var
aplūkot 22 “Moskvich”, 1 “Volgu”, 2 “Žiguļus”,
1 “Mercedes” automašīnu.

Adrese: Vaļņu iela 4a,
Daugavpils

Pastāvīgā ekspozīcija, kas veltīta medicīnas
vēsturei. Trijās zālēs, kuru kopējā platība ir ap
350 kvadrātmetru, izvietoti dažādi ar medicīnu
saistīti priekšmeti, fotogrāfijas un dokumenti,
kas vēsta par to, kā ārstēja cilvēkus
pagājušajā gadsimtā un agrāk.

Adrese: Nikolaja iela 9,
Daugavpils cietoksnis,
Daugavpils

Latgales zoodārzā ir iespēja apskatīt
dzīvniekus, kas mīt tropu džungļu ekspozīcijā,
kā arī pasūtīt ekskursiju vai tematisko stundu.

Adrese: Vienības 27,
Daugavpils

Medicīnas izstāde ar
kontracepcijas
ekspozīciju

Latgales zoodārza
apmeklējums

Cena un ekskursiju
ilgums - iepriekš
vienojoties.

Pietikšanās: tālr.: +371
26136953,
siksparni@gmail.com.

Bezmaksas
apmeklējums.

Pieteikšanās: +371
22425156, +371 26736271.

5 EUR/grupai
(neatkarībā no
cilvēku skaita).

Pieteikšanās: +371
29244651, +371 26888122.
5 EUR/pers.

Pieteikšanās: +371
29244651.

1 EUR/pers.

Pieteikšanās: +371
29494061, +371 27716222.

3 EUR/pers.

Pieteikšanās: +371
28872898,
veselibasveicinasana@inbox.
lv.

Pieteikšanās: +371
65426789, +371 29621191,
latgaleszoodarzs@daugavpil
s.lv, www.latgaleszoo.eu.

0.50 EUR/pers.

Neparasti eksperimenti, aizraujošas un
izglītojošas nodarbības sagaida Daugavpils
inovācijas centrā. Skolēnus ekskursijas laikā
iepazīstinās ar eksponātiem, kas liek uz lietām
paskatīties no cita, neierasta skatu punkta.

Adrese: Saules iela 7,
Daugavpils

Daugavpils skrošu rūpnīca aicina aizraujošā
ekskursijā apskatīt vēsturisko ekspozīciju,
skrošu liešanas cehu un uzkāpt tās unikālajā
31,5 m augstajā tornī, zem kura atrodas 13,5
m dziļā dzesēšanas aka. Rūpnīcā atrodas
šautuve.

Adrese: Varšavas iela 28,
Daugavpils

Izvēlies aktīvās atpūtas piedzīvojumu parkā
“Daugavpils Tarzāns”. Skolēniem ir iespēja
izvēlēties kādu no diviem komplektiem, kurā
ietilpst dažādas atrakcijas un dažāda veida
šķēršļi. Ja paliek spēks, tad var doties
pastaigā pa Lielā Stropu ezera promenādi, kas
ir trīs kilometru garumā un savieno Lielā
Stropu ezera centrālo pludmali un pludmali
“Stropu vilnis”.

Adrese: Dzintaru iela 74,
Dzintaru un Koknese ielas
krustojums, Daugavpils

Baznīcu kalna un
skatu laukuma
Daugavpils Mārtiņa
Lutera katedrālē
apmeklējums

Daugavpilī noteikti jāredz Baznīcu kalns –
vieta, kur salīdzinoši nelielā teritorijā ir
pārstāvēti visu četru Latgales galveno
konfesiju dievnami. Vienā no dievnamiem Mārtiņa Lutera katedrālē ir ierīkots skatu
laukums, no kura paveras Daugavpils Baznīcu
kalna un pilsētas panorāma.

Adrese: 18. novembra iela
66, Daugavpils

Daugavpils
Novadpētniecības
un mākslas muzeja
apmeklējums

Muzejā ekskursijas laikā ir iespēja iepazīties
ar Daugavpils pilsētas un novada vēsturi,
kultūru, mākslu un dabu. Muzejā atrodas
pastāvīgas vēstures un dabas ekspozīcijas, kā
arī mākslas zāle. Muzejs piedāvā skolēniem
bagātināt redzesloku, iepazīstot dažādas
izzudušās profesijas, kuru pārstāvji kādreiz
dzīvoja Daugavpils pilsētā.

Adrese: Rīgas iela 8,
Daugavpils

Daugavpils Māla
Mākslas centra
ekspozīcijas
apskate un
nodarbība

Daugavpils Māla mākslas centrs piedāvā
iesaistīties radošās nodarbībās un gūt
vērtīgas prasmes. Skolēnus iepazīstinās ar
Latgales kultūras mantojumu – keramikas un
podniecības tradīcijām, ar podnieka tapušiem
darbiem.

Adrese: 18. novembra iela 8,
Daugavpils

Daugavpils
inovāciju centra
apmeklējums

Ekskursija
Daugavpils skrošu
rūpnīcā

Piedzīvojumu parka
“Daugavpils
Tarzāns”
apmeklējums

Pieteikšanās: +371
29411895,
daugavpilsic@gmail.com

Nodarbības maksa
grupai (grupā
vismaz 10 cilvēki) 1
reize 1 personai 2,50 EUR.

Skolēnu grupām,
iepriekš piesakoties
3.50 EUR/pers.

Pieteikšanās: +371
27766655, visit@dsr.lv,
www.dsr.lv.

Pieteikšanās: +371
27006935,
daugavpils@tarzans.lv,
www.daugavpils.tarzans.lv.

Jauniešiem (10-17
gadiem) šķēršļu
parka apmeklējums
– 12 EUR/pers.
Grupām tiek
piemērotas
atlaides.

Bezmaksas
apmeklējums, par
ziedojumiem.

Pieteikšanās: +371
26315707.

Pieteikšanās: +371
65424155,
museum@daugavpils.lv,
www.dnmm.lv.

Pieteikšanās: +371
65425302, www.dnmm.lv.

Gida pakalpojumi
ekskursijai muzejā
latviešu vai krievu
valodā:
grupai līdz 10
cilvēkiem - 10.00
EUR (no grupas) +
ieejas maksa (1
EUR/pers.);
grupai no 11 līdz
30 cilvēkiem - 0.50
EUR (1 cilvēkam) +
ieejas maksa (1
EUR/pers.)
0.50 EUR/pers.
Ieejas maksa
keramikas
darbnīcas apskatei
ar podnieka amata
demonstrējumu –
1,50 EUR/pers.

Latgales Centrālās
bibliotēkas Ģimenes
digitālo aktivitāšu
centra apmeklējums

Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs aicina
izpētīt daudzas 21. gadsimta tehnoloģijas un
iesaistīties interesantā tehnoloģiju darbnīcā.
Skolēni varēs iepazīties ar populārākiem
tūrisma objektiem, minot statīvā iestiprināta
divriteņa pedāļus, iepazīties ar kultūrvēstures
objektiem, izmantojot virtuālās realitātes 3D
brilles. Centrā ir pārvietojamais burvju paklājs
- ierīce, kas ļauj lieliem un maziem
interesentiem uzspēlēt vairāk kā simts
interaktīvo, kā arī atjautības uzdevumus un
viktorīnas.

Adrese: Rīgas iela 22a,
Daugavpils

Tradīciju mājas
apmeklējums un
ekspozīcijas
“Viedais galds”
apskate

Tradīciju māja piedāvā izzināt latviešu tautas
tradīcijas, kā arī tuvāk iepazīt kulināro
mantojumu. Šeit tiek rīkotas meistardarbnīcas,
tautas
mūzikas
instrumentu
spēles
apmācības,
semināri
par
latviešu
tradicionālajiem svētkiem, godiem, spēlēm,
rotaļām un dančiem.

Adrese: Rīgas iela 22a,
Daugavpils

Krievu kultūras
centra apmeklējums

Vairāk iepazīt krievu kultūru iespējams
apmeklējot Krievu kultūras centru. Šeit
uzzināsiet par krievu reliģiskajiem un tautas
svētkiem, krievu tautas paražām un tradīcijām,
krievu tautas mākslinieciskajiem amatiem,
krievu tautas tērpu vēsturi, kā arī Latvijas
krievu kopienas vēsturi un kultūru.

Adrese: Varšavas iela 14,
Daugavpils

Muzeja “Ebreji
Daugavpilī un
Latgalē”
apmeklējums

Muzejā “Ebreji Daugavpilī un Latgalē” vietējā
gida – novadpētnieka Josifa Ročko pavadībā
ir iespējams iepazīties ar ebreju kultūru, ebreju
dzīvi un sadzīves tradīcijām Latgalē un
Daugavpilī kopš 1935.gada. Uzzināsiet
interesantus un aizkustinošus vietējo ebreju
ģimeņu stāstus, ebreju dzīves vēsturiskos
aspektus, lūgšanu tradīcijas un altāra nozīmi
sinagogā.
Piedāvājums jauniešiem.

Adrese: Cietokšņa iela 38,
Daugavpils

Baltkrievu kultūras
centra apmeklējums

Baltkrievu kultūras centrs ir vienīgā baltkrievu
māja Latvijā. Tā ir unikāla kultūras vieta, kurā
skan baltkrievu valoda, kur ir izveidoti visi
apstākļi baltkrievu radošo talantu attīstībai,
savas nacionālās identitātes izpausmēm. Šeit
skolēniem piedāvā iepazīties ar baltkrievu
tautas dziesmām, deju „baltkrievu polka”,
tautastērpiem un daudz ko citu.

Adrese: Alejas iela 68 - 1a,
Daugavpils

Izbaudīt ziemas prieku gada garumā
iespējams Ledus hallē. Šeit var arī iemācīties
slidot, kā arī vienkārši sportiskā garā pavadīt
brīvo laiku.

Adrese: Stacijas iela 45a,
Daugavpils

Brauciena laikā pasažieriem ir iespēja aplūkot
Vienības tiltu, Bruģu ielas promenādi,
Daugavpils cietoksni, aizsargdambi, pilsētas
mikrorajonus un vērot skaistos dabas skatus.

Adrese: Daugavpils

Daugavpils Ledus
halles apmeklējums

Izbrauciens pa
Daugavu ar plostu
vai liellaivu

Bezmaksas
apmeklējums.

Pieteikšanās: +371 654
49090, digicentrs@lcb.lv,
www.lcb.lv.

Bezmaksas
apmeklējums.

Pieteikšanās: +371
29118992,
www.vienibasnams.lv.

0.50 EUR/pers.

Pieteikšanās: +371 654
13792, www.russkij-dom.lv.

Bezmaksas
apmeklējums, par
ziedojumiem.

Pieteikšanās: +371
29548760, rochko@inbox.lv.

Bezmaksas
apmeklējums.

Pieteikšanās: +371
65424695, +371 20374840,
www.bkc.daugavpils.lv.

4 EUR/pers. (ieeja
un slidu noma)

Pieteikšanās: +371
65457925, +371 65407191.

Pieteikšanās: +371
26833538, +371 29493121.

3 EUR/pers.

Brauciens pa
Daugavu ar kuģīti
“Sikspārnis”

Nosaukums “Sikspārnis” kuģītim ir dots par
godu sikspārņiem, kuri dzīvo Daugavpils
cietokšņa
teritorijā.
Brauciena
laikā
pasažieriem būs iespēja aplūkot Vienības tiltu,
Bruģu ielas promenādi, aizsargdambi,
Daugavpils
mikrorajonus,
Daugavpils
cietoksni un iepazīt bioloģisko dabas
daudzveidību. Maksimālais pasažieru skaits
kuģītī ir 15.

Adrese: Daugavpils

Virtuālās realitātes
telpas “ARCANUM”
apmeklējums

Virtuālā
realitāte
ir
datora
radīta
trīsdimensionāla vide ar kuru ir iespējams
mijiedarboties. Atšķirībā no līdz šim ierastajām
datorspēlēm, spēlējot virtuālās realitātes
spēles, ir nepieciešama ne tikai stratēģiskā
domāšana, bet arī fiziska izturība.

Adrese: Parādes iela 17-1C ,
Daugavpils

Stādu
audzētava
“GARTDA”
piedāvā
aizraujošu ceļojumu pa ziedošo peoniju,
magoņu, astilbju, flokšu, liliju, īrisu, lavandas
un citu augu pasauli.

Adrese: Višķu iela 21P,
Daugavpils

Ruģeļu ūdenskrātuvē, kas atrodas 4 km
attālumā no Daugavpils centra un ir iecienīta
atpūtas vieta, vasarā darbojas ūdens atrakciju
parks “WATER LAND”.

Adrese: Ruģeļu
ūdenskrātuve, Daugavpils

Lielā Stropu ezera Zilā karoga pludmalē
“Stropu Vilnis” ir pieejamas piepūšamās ūdens
atrakcijas, ko piedāvā kempings “Chill&Grill”.

Adrese: Dzintaru iela 74,
Daugavpils

Dārzkopības tūre
stādu audzētavā
“Gartda”

Ūdens atrakciju
parka “Waterland”
apmeklējums

Kempinga
“Chill&Grill” ūdens
atrakciju parka
apmeklējums

Cena pēc
vienošanās.

Pieteikšanās: +371
29839631, +371 29965098.

7,50 EUR/pers.

Pieteikšanās: +371
27017711.

Bezmaksas
apmeklējums.

Pieteikšanās: +371
29555259, +371 65420849.

5 EUR/pers.

Pieteikšanās: +371
20003159.

6 EUR/pers.

Pieteikšanās: +371
26343502.

Uzziniet vairāk par Daugavpili lapā www.visitdaugavpils.lv,
zvanot pa tālruni – 26444810 vai sūtot informācijas
pieprasījumu uz e-pasta adresi: turisms@daugavpils.lv.

