Mācību gadam sākoties, Kokneses
Tūrisma informācijas centrs aicina
doties jautrās, aktīvās, saistošās un
tematiskās klases ekskursijās
.Kokneses novadā.

MARŠRUTS: Piedzīvojumu un pārsteigumu taka- Kokneses pilsdrupas- Pieci akmens stāsti LikteņdārzāRadošā māja- Amatu centrs Mazā Kāpa.

Satiksimies, iepazīsimies, fotografēsimies, saņemsim uzdevumus
un iesim pastaigā cauri Kokneses parkam iepazīstot Daugavas
samu, pils spoku, lielgabalus līdz nonāksim līdz Pērses ietekai
Daugavā kur atrodas Kokneses pilsdrupas.
26575499

Senos laikos Kokneses pilsdrupas pacēlušās augstu
kalnā pie Pērses ietekas Daugavā, mūsdienās pēc HES
uzcelšanas tās apskalo Daugavas un Pērses ūdeņi.
Ieejas maksa: Pieaugušajiem – 1,60 €. Skolēniem un
pensionāriem – 1,20 €.
Grupām virs 20 personām 10% atlaide.
Papildus pakalpojumi:
Naudas kalšana – € 2,00/ 1 monēta
Iespēja iegādāties suvenīrus. Nedēļas nogalēs iespēja
izmēģināt viduslaiku kaujas cirvju mešanu, rakstīšanu
ar spalvu.
29275412 /65161296 www.koknese.lv.

Pieci akmens stāsti! 5.-12.klasēm
Orientēšanās spēle veidota kā aktīvs un izzinošs
apmeklējums. Programmas ilgums ~1,5 stunda.
25495544 www.liktendarzs.lv

Piedāvā latviešu rotaļas un danču mācības,
dziedāšanu kopā ar folkloras kopu “Urgas”.
Tēmas:
 latviešu gadskārtas svētki (Meteņi, Lielā
diena, Ūsiņi, Jāņi, Miķeļi, Mārtiņi,
Ziemassvētki)
 ģimenes godi (vedības, krustabas, bedības)
 mūzikas instrumentu spēle (kokle, ermoņika,
blokflauta)
 pirmās iemaņas celošanā, pīšanā, adīšanā,
tamborēšanā, šķeterēšanā
 kulinārais mantojums (iespējams nodegustēt
Latvijas kulināro mantojumu).
 Jāpiesakās iepriekš!
Adrese: Melioratoru iela 1A, Koknese
26575499

Piedāvā ekskursiju ar līdzdarbošanos radošajā darbnīcā, grupām iepazīšanās ar ādas suvenīru tapšanas
gaitu, iespēja izgatavot nelielu piemiņas velti pašu rokām: atslēgu piekariņu vai grāmatzīmi.
Iespēja iegādāties ādas darinājumus – jostas, somas, albūmus, piezīmju grāmatiņas.
Jāpiesakās iepriekš! Programmas ilgums ~1 stunda.
Adrese: Lakstīgalu iela 4, Koknese.
29227936. www.ada.viss.lv

MARŠRUTS: Z/S Janavas- Latvijas biškopības muzejs-Tēlnieka V.Jākobsona memoriālmāja-Z/S Zemitāni.

Saimniece Jūs iepazīstinās ar savu pieredzi bioloģisko produktu
ražošanā, audzēšanā un izmantošanā. Pasākuma laikā varēsiet
baudīt zāļu tējas, pārrunājot to dažādo ietekmi uz veselību. Kā arī
saimniece piedāvā izbaudīt kosmētikas iedarbību sejas masāžas
laikā.
Jāpiesaka iepriekš!
Adrese: ''Janavas'', Auliciems, Kokneses pag.
25994160
www.janavas.lv

Ekspozīcija, kas izvietota četrās zālēs, sniedz informāciju
par bišu saimes dzīvi, bišu barības bāzi, biškopības
produktiem un to nozīmi. var pasūtīt medus degustāciju
ar rupjmaizi un pienu. Blakus dravā iespējams iegādāties
svaigu medu līdzņemšanai. Jāpiesaka iepriekš!
Adrese: „Dravas”, Bebru pagasts, Kokneses novads.
65164252, +371 22411283

Pārkāpjot muzeja slieksni, apmeklētāju uzrunā ne tikai
Jākobsona radītie darbi, par viņa dzīves laiku vēsta seni
sadzīves priekšmeti un mēbeles, apavu kolekcija, kurā izceļas
varenie ceļotāja zābaki, neliela bibliotēka un fotogrāfijas.
Jāpiesaka iepriekš!
Adrese: “Galdiņi” Bebru pagasts
27294969/ 26339168

Otra lielākā bioloģiskā saimniecība Latvijā. Nodarbojas ar
pasaules līmeņa trofeju briežkopību. Aptuveni 300 hektāros
pastaigājās vairāk nekā 1500 staltbriežu, dambriežu un citi
savvaļas dzīvnieki.
Piedāvā dzīvnieku apskati ar džipu gan lielām, gan mazām
grupām. Jāpiesaka iepriekš!
Adrese: „Zemitāni”, Iršu pagasts, Kokneses novads
20039217

Izzinošs un aizraujošs pārgājiens pa Kokneses parku ar meklēšanu un atrašanu, savu spēku
pārbaudīšanu un uzvaras garšu. Dalībnieku komandas meklē kontrolpunktus, atbild uz
jautājumiem, risina rēbusus un veic īpašos uzdevumus. Maršrutā iekļauts Kokneses pilsdrupu
apmeklējums. Noslēgums piknika vietā ar tēju vai īpaši spēcinošo uguns zupu.
29119882, www.persejas.lv

Iegriežoties Kokneses pilsdrupās Jūs saņemat EKSPEDĪCIJAS uzdevumu lapu. Ekspedīcijas laikā
dodaties uz konkrētajiem punktiem kartē un iepazīstieties ar informāciju. Maršrutā ir iekļauti
svarīgākie Kokneses parka objekti. Pēc maršruta veikšanas saņemiet balvas no pilsdrupu
darbinieka.
29275412/65161296

Iespēja iepazīt nu jau zudušās Daugavas ainavas un objektus Pļaviņu HES celtniecības rezultātā.
Kokneses pilsdrupās jūs saņemsiet ekspedīcijas uzdevumu lapu. Pēc maršruta veikšanas
saņemiet balvas no pilsdrupu darbinieka.
MARŠRUTS: KOKNESES PILSDRUPAS – LUTERĀŅU BAZNĪCA - DABAS TAKA – LIKTEŅDĀRZS.
29275412/ 65161296

Piedāvā nobaudīt latvisko virtuvi un darba
dienās kompleksās pusdienas.
Adrese: Blaumaņa iela 3, Koknese
26514096

Aicina uz gardu maltīti gan ikdienā,
gan svētku dienās. Kroga telpas var
izmantot dažādu nelielu pasākumu
rīkošanai.
Adrese: Blaumaņa iela 30a,Koknese
29159266

Amerikāņu ātrās ēdināšanas restorāns.
Adrese: Ataugas 1, Kokneses pagasts.
27755577
Iepriekš piesakot iespēja nodegustēt kulināro
mantojumu.
Adrese: Melioratoru iela 1A, Koknese
26575499

Vērenes iela 15
65161931

Spodra Briede
Daiga Dūniņa

26001194
26549681

Adrese: Melioratoru iela 1,
Kokneses pagasts, Kokneses
novads, Koknese, LV -5113
65161296, 29275412
e-pasts: turisms@koknese.lv
www.koknese.lv

