Izveido pats savu Bauskas un apkārtnes 2017.gada
ģimenes tūrisma maršrutu un laimē to!
Lūdzu, izvēlieties un apvelciet 5-us pakalpojumus, kurus vēlaties izbaudīt!

APSKATES OBJEKTI
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bauskas pils apmeklējums ģimenei (2+2-4 personām), Bauska
Bauskas Motormuzeja apmeklējums ģimenei (2+2-4 personām), Bauskas nov.
Bauskas rātsnama interjera ekspozīcijas apskate (līdz 20 personām), Bauska
Bauskas muzeja apmeklējums ģimenei (2+2-4 personām), Bauskas nov.
Brīvdabas muzeja “Ausekļu dzirnavas” apmeklējums (4 personām), Vecumnieku nov.
Rundāles pils muzeja un parka apmeklējums ģimenei (2+2-4 personām), Rundāles nov.
Atpūtas kompleksa “Miķelis” muzeja apmeklējums ģimenei (2+2-4), Bauskas nov.
Atpūtas kompleksa “Rožmalas” Ribbes dzirnavu apskate (2+2-4), Bauskas nov.
Ekskursija un degustācija Bauskas alusdarītavā (2+2-4), Bauska

ĒDINĀŠANA, lūdzu, izvēlieties tikai vienu!
o Pusdienas kafejnīcā “Tornis” ģimenei (20,00 EUR vērtībā), Bauska.
o Pusdienas latviskā garā saimniecībā “Vaidelotes” ģimenei (2+2-4 personām), Bauskas nov.
o Pusdienas atpūtas kompleksa “Miķelis” kafejnīcā ģimenei (25,00 EUR vērtībā), Bauskas nov.
NAKŠŅOŠANA, lūdzu , izvēlieties tikai vienu!
o Naktsmītne viesu mājā “Upescelmiņi” ģimenei (2+2-4 personām), Skaistkalne
o Naktsmītne viesnīcā “RIXWELL Bauska Hotel” standarta vienvietīgā numuriņā (2 personām, 1 nakts), Bauska
PASĀKUMI, lūdzu, izvēlēties tikai vienu!
o Ielūgums (2 personām) uz Rundāles pils Dārza svētkiem (1.jūlijs), Rundāles nov.
o Ielūgums (2 personām) uz senā dzīvesveida skolu "Bērni un bērnība 15.-17. gadsimtā" Bauskas pilī (5.martā),
Bauska
AKTĪVA ATPŪTA
o “Bauskas velosētas” 4 velosipēdu noma ģimenei vienai dienai, Bauska
o Atrakciju parka “Labirinti” apmeklējums 2 st. (2+2 personām), Iecavas nov.
Jūsu:

(ar šo piekrītu, uz norādīto e-pastu saņemt Bauskas tūrisma jaunumus!)

vārds, uzvārds ________________________________________, tālrunis __________________________
e-pasts ____________________________________________________________________ ar šo piekrītu, uz norādīto e-pastu saņemt Bauskas tūrisma jaunumus!
Kādi piedāvājumi Jūs interesē? Lūdzu, atzīmējiet 2-3 no dotajiem
□ pasākumi

□ aktīvās atpūtas piedāvājumi

□ nakšņošanas piedāvājumi □ jauni maršruti

□ piedāvājumi ģimenēm ar bērniem

□ piedāvājumi gardēžiem

□ cits piedāvājums ___________________________

Izloze notiks 10.februārī. Rezultāti tiks paziņoti personīgi kā arī tiks publicēti mūsu sociālajos tīklos!
PALDIES PAR ATSAUCĪBU!

