SENIORI DODAS UZ LAUKIEM!
Atlaižu karte “SUDRABA CEĻASOMA”
“Sudraba Ceļasoma” - „Silver Suitcase” ir atlaižu karte senioriem. Tā dod Jums atlaidi vai citas priekšrocības
lauku tūrisma pakalpojumiem Latvijā un citās Eiropas valstīs, ja esat vecumā virs 55 gadiem.
Latvijā kartes darbība notiek, balstoties uz sadarbību starp Latvijas Pensionāru federāciju, kura izplata šo karti
saviem biedriem caur savām reģionālajām organizācijām, un “Lauku ceļotāju”, kas ir atbildīgs par Senioriem
draudzīga lauku tūrisma piedāvājuma izveidi un tā pārbaudi Latvijā, un sadarbību ar citām Eiropas valstīm.

Īpašie lauku tūrisma piedāvājumi
senioriem www.celotajs.lv/seniors

>>
KARTES DARBĪBAS NOTEIKUMI

• Karte darbojas noteiktās tūrisma mītnēs un apskates vietās, kuras iesaistījušās senioru programmā.
Senioriem draudzīgās tūrisma mītnes var atpazīt
pēc „Silver Suitcase” simbola reklāmas materiālos vai
uzlīmes konkrētajā tūrisma objektā.
• Karti ar reģistrācijas numuru izsniedz noteiktam
lietotājam, uz kartes norādot personas vārdu un
uzvārdu.
• Kartes atlaides un īpašie piedāvājumi attiecas uz
kartes īpašnieku un vienu tā pavadoni.
• Kartes īpašnieks veic rezervāciju, sazinoties ar
izvēlēto lauku tūrisma uzņēmumumu. Veicot
rezervāciju, ir jāinformē par to, ka klients vēlas
izmantot senioru atlaižu karti un jānosauc kartes
numurs.
• Klientam, ierodoties tūrisma uzņēmumā, var tikt
pārbaudīta piederība tās uzrādītājam. Uz kartes
jābūt kartes īpašnieka vārdam un numuram.
• Karte galvenokārt nodrošina atlaides ārpus aktīvās
tūrisma sezonas (15.06.-1.09.) un svētkiem (Jāņi,
Jaunais gads u.c.), tomēr ir saimnieki, kas piešķirs

>>

atlaides arī sezonas laikā.
• Karte „Silver Suitcase” („Sudraba Ceļasoma”) ir
noformēta arī angļu valodā, lai to varētu izmantot
arī ārpus Latvijas. Vairāk informācija - Eiropas lauku
tūrisma federācijā „Eurogites”: http://sengor.eurogites.org
Senioriem draudzīgo tūrisma mītņu un apskates vietu piedāvājumi var mainīties. Aktuālie piedāvājumi
atrodami: www.celotajs.lv/seniors
• Lai saņemtu atlaižu karti, sazinieties ar Latvijas Pensionāru federāciju, tās reģionālajām
organizācijām.

KONTAKTI UN UZZIŅAS:
Latvijas Pensionāru federācija
vai tās reģionālās nodaļas:
e-pasts: lpf1@inbox.lv, tālr.: 67276789
www.pensionari.lv
LLTA “Lauku ceļotājs”
e-pasts: lauku@celotajs.lv, tālr. 67617600
www.celotajs.lv/seniors

Projekts finansēts ar Eiropas
Komisijas atbalstu
Publikācijas saturs atspoguļo autora uzskatus un Vadošā iestāde nav atbildīga

Projekts tiek īstenots ar Sabiedrības

par projektu
partneru
publicēto
integrācijas fonda finansiālu atbalstu.
Plašāks
senioriem
draudzīgo
tūrismainformāciju.
mītņu un apskates vietu piedāvājums atrodams: www.celotajs.lv/seniors
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SENIORU ATLAIŽU KARTES ĪPAŠNIEKIEM DRAUDZĪGĀS TŪRISMA NAKTSMĪTNES KURZEMĒ
Viesu māja
Ne-sezonā: 15% atlaide nakšņošanai. Sezonā: dāvana –
Tel: 26488200, Ezera iela 39, Liepāja
“Ezera māja”
pašaudzētu dārza velšu, citu gastronomisko labumu groziņš.
Brīvdienu māja Ne-sezonā tiek piedāvāta 15% atlaide, sezonā - 11%.
Tel: 29417229. "Ziedkalni", Dūmele,
“Ziedkalni”
Dundagas pag., Dundagas nov.
Viesu māja
Ne-sezonā 15% atlaide nakšņošanai (no sezona cenas).
Tel: 29135764. „Vītoli”, Kolka,
“Vītoli”
Papildu īpaša brokastu cena - 5 EUR no personas.
Kolkas pag., Dundagas nov.
Brīvdienu
No 01.09. līdz 31.03. 15% atlaide no regulārās nakšņošanas
Tel: 63276507, 29475692,
māja “Ūši”
cenas (brokastis iekļaujot), ja viesis uzturas vismaz 3 naktis. Kolkas pag., Dundagas nov.
Pārējā laikā kartes īpašniekiem bez maksas ir pieejamas
pastaigu nūjas, kā arī 15% atlaide velosipēdu nomai.
Viesu māja
Atlaide ne-sezonā: darba dienās 10 %.
Tel: 29372728. Pītagi, Košrags, Kol“Pītagi”
kas pag., Dundagas nov.
Viesnīca
Atlaides: no 01.05.- 20.06. un 21.08.-30.09. - 12% atlaide;
Tel: 63220558, “Vējkalni”,
„Rēderi”
no 21.06.-20.08. - 7% atlaide.
Rojas pag., Rojas nov.
Kempings
Atlaides ne-sezonā: 20% nakšņošanai, 10% ēdināšanai.
Tel: 64065423, 26350536, "Lauču
“Lauču akmens”
akmens", Skultes pag., Limbažu nov.
Atpūtas
Ne-sezonas atlaides 15-20% nakšņošanai un brokastīm.
Tel: 63181222, 29414022,
komplekss
Atlaides senioriem piemērotiem ēdieniem restorānā, kā arī
„Valgums”, Smārdes pag.,
“Valguma
10% atlaide SPA procedūrām Labsajūtas namā. Sezonā - bez
Engures nov.
pasaule”
maksas baskāju taka, ja kartes īpašnieks nakšņo viesnīcā.
SENIORU ATLAIŽU KARTES ĪPAŠNIEKIEM DRAUDZĪGĀS APSKATES VIETAS KURZEMĒ
Šokolādes
Sezonā 5%, nesezonā – 7 % atlaide no jau esošās senioru
Tel: 29100161. Pūre – 9,
muzejs
cenas muzeja apmeklējumam.
Pūres pag., Tukuma nov.
Biedrība
Ne-sezonā visām darbnīcām atlaide 20%, sezonā - 10%.
Tel: 29211988, "Graudiņi", Strutele,
"7 balles"
Jaunpils pag., Jaunpils nov.
Atpūtas vieta Ne-sezonā atlaides - 15%, sezonā - 5%.
Tel: 25120357, 25120375, “Buki”
“Buki”
Vārves pag., Ventspils nov.
Mācību drava
Dāvana - biškopības produkts - medus.
Tel: 26446701, “Cīravas Ķēniņi”,
“Strops”
Cīrava, Cīravas pag., Aizputes nov.
SENIORU ATLAIŽU KARTES ĪPAŠNIEKIEM DRAUDZĪGĀS TŪRISMA NAKTSMĪTNES ZEMGALĒ
Atpūtas
50% atlaide ekskursijai "Graudu ceļš" Dzirnavās (cenā ietilpst Tel: 26564580, Rožmalas,
komplekss
pīrāgu cepšana, tēja un stāstījums). Cena ar atlaidi 2.50 EUR. Ceraukstes pag., Bauskas nov.
“Rožmalas”
Brīvdienu māja Ne-sezonā: 15% atlaide nakšņošanai; uzturoties ilgāk par 5
Tel: 29545201,
„Baldones
naktīm, viena pirts vai kubla kurināšanas reize bez maksas.
Ķeguma prospekts 28, Baldone
draugu pirts”
Sezonā: 10% atlaide nakšņošanai; uzturoties ilgāk par 5
naktīm, viena pirts vai kubla kurināšanas reize bez maksas.
SENIORU ATLAIŽU KARTES ĪPAŠNIEKIEM DRAUDZĪGĀS APSKATES VIETAS ZEMGALĒ
Ceptuve "Lāči"
Īpašais piedāvājums – ekskursija ceptuvē ar maizes cepšanu Tel: 29256676, „Benūžu – Skauģi”,
un pusdienas “Lāču” kafejnīcā 2 personām – 25.00 EUR. 7%
Babītes pag.,
atlaide Lāču ceptuves produkcijai firmas veikalos.
Babītes nov.
Z/S "Vaidelotes" Apskates un cienasta cena sezonā un nesezonā EUR 3.
Tel: 29389993. "Vaidelotes", Codes
pag., Bauskas nov.
Atpūtas kom10% atlaide atpūtas kompleksa kafejnīcā. Senioru grupām, Tel: 26443496, 26493940, „Pūpoli”,
plekss „Miķelis” sākot no 20 cilvēkiem, 15% atlaide.
Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov.
Salmu muzejs - Ne-sezonā 20% atlaide ieejas biļetei, sezonā – 10% atlaide.
darbnīca "Salmu
lietas"

Tel: 29495746, Dārzniecības iela 4a,
Tukums, Tukuma nov.
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VIDZEME

Kontaktinformācija

KURZEME

Piedāvājums “Sudraba ceļasomas” karšu īpašniekiem

ZEMGALE

Nosaukums

VIDZEME

Nosaukums

Piedāvājums “Sudraba ceļasomas” karšu īpašniekiem

Keramikas
darbnīca
“Laima Ceramics”
Rūķīšu tēja

Ne-sezonas cena - EUR 1,50, sezonas cena - EUR 2. Bez
maksas pieejama tēja un atspirdzinoši dzērieni pirms/pēc
ekskursijas.
Sezonā un nesezonā 10% atlaide saimniecības apskatei.

Trušu pilsētiņa
"Pilsmuižkungi"

Sezonā un nesezonā ieejas cena EUR 2,50.

Pētera Upīša
ceriņu dārzs

Ieejas biļetes cena 1,50 EUR.

Kontaktinformācija
Tel: 28338711, Urštēni,
Svitenes pag., Rundāles nov.
Tel: 29263846. "Rūķīši",
Krimūnu pag., Dobeles nov.
Tel: 29548071, 27490371,
Code, Codes pag., Bauskas nov.
Tel: 63722294, 26408655, Graudu
iela 1, Dobele, Dobeles nov.

SENIORU ATLAIŽU KARTES ĪPAŠNIEKIEM DRAUDZĪGĀS TŪRISMA NAKTSMĪTNES VIDZEMĒ
Rehabilitācijas Ne-sezonas atlaide - 20% no numuru cenas, sezonā - 10%.
Tel: 64161917, 26467747,
centrs “Līgatne” Papildu sezonā 10% atlaide uz Īpaši slepeno objektu “Skaļupes”, Līgatnes pag.,
Pansionāts.
Līgatnes nov.
Brīvdienu māja
“Piekūni”
Viesu māja
“Kučuru
dzirnavas”
Lauku māja
“Lantus”
Viesu māja
"Jaunogriņi"
Viesnīca
“Wolmar”
Dikļu pils

SPA viesnīca
“Ezeri”

Sezonā un ne-sezonā 60% atlaide izmitināšanas maksai par
personu – no 5 EUR uz 2 EUR par nakti (plus pamatcena 40
EUR par nakti paliek nemainīgi).
Sezonā un nesezonā atlaide 15%.

Tel: 29416180. Vestienas pag.,
Madonas nov.

Sezonā un ne-sezonā, paliekot divas naktis un vairāk, par
katru nākamo nakti 20% atlaide. Papildu ceļotājiem bezmaksas brokastis.
Sezonā viesiem tiek piedāvāta 10% atlaide nakšņošanai, nesezonā – 20%.

Tel: 29214406, Bērzaines pag.,
Kocēnu nov.

10% atlaide gan sezonā, gan nesezonā.
Ne-sezonā (1.10. - 30.04.) 20% atlaide nakšņošanai, dāvanā
iekurts kamīns un pledi kādā no Dikļu pils zālēm un grāmatu
kolekcija. Sezonā (1.05. - 30.09.) 10% atlaide nakšņošanai,
velosipēdu noma par brīvu, izbraucieni ar laivu pa pils dīķi.
Sezonā 5% atlaide nakšņošanai, ne-sezonā - 10%.

Tel: 26138086, Aronas pag.,
Madonas nov.

Tel: 29426585, 26197871,
"Jaunogriņi", Inešu pag.,
Vecpiebalgas nov.
Tel: 64207301, Tērbatas iela 16a,
Valmiera
Tel: 64207480, "Dikļu pils",
Dikļi, Dikļu pag., Kocēnu nov.

Tel: 67973009, Siguldas pag.,
Siguldas nov.
SENIORU ATLAIŽU KARTES ĪPAŠNIEKIEM DRAUDZĪGĀS APSKATES VIETAS VIDZEMĒ
Valmiermuižas Pirmdienās, otrdienās un trešdienās 20% atlaide ekskursijām Tel. 20264269, Dzirnavu iela 2,
alus darītava
alus darītavā.
Valmiermuiža, Burtnieku nov.
Vienkoču parks

Īpaša cena Vienkoču parka un Kokamatniecības muzeja
apskatei - EUR 2.
Skrīveru Pārtikas Degustācijas programmas cena 2 EUR visu gadu (pilnā cena
Kombināts
3 EUR).
Naukšēnu
Cilvēkmuzejs
Piebalgas
Porcelāna
fabrika

Muzeja apskatei atlaide 50% no pamatcenas - 0.60 EUR gan
sezonā, gan ne-sezonā.
50% atlaide ekskursijai ražošanas darbnīcā gan sezonā,
gan ne-sezonā.

Tel: 29329065. Vienkoči, Līgatnes
pag., Līgatnes nov.
Tel: 29454382, 28685600,
Daugavas iela 2, Skrīveri,
Skrīveru nov.
Tel: 26452037, Naukšēni,
Naukšēnu nov.
Tel: 28451800. Ineši,
Inešu pag., Vecpiebalgas nov.
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Nosaukums

Piedāvājums “Sudraba ceļasomas” karšu īpašniekiem

Mū siera ražotne 50% atlaide gan sezonā, gan nesezonā: ekskursija siera
ražotnē un degustācija EUR 1,50.
Cēsu pils
komplekss

L AT G A L E

Burtnieku
muižas parks
Ates dzirnavu
muzejs
Piemājas
saimniecība
“Lielkalni”
Beverīnas koka
skulptūru parks
un labirinti

Atlaide visām ieejas biļetēm pils kompleksā. Ieejas maksa no
01.10. līdz 30. 04. Cēsu pils kompleksā (Viduslaiku pils, Jaunā
pils un Izstāžu nams) - 2,50 EUR; Ieejas maksa Jaunajā pilī vai
Viduslaiku pilī - 1,50 EUR; Lademahera torņa apmeklējums 1,00 EUR.
Ieejas maksa no 01.05. līdz 30. 09. Cēsu pils kompleksā (Viduslaiku pils, Jaunā pils un Izstāžu nams) - 3,00 EUR; Ieejas maksa
Jaunajā pilī vai Viduslaiku pilī - 2,00 EUR; Lademahera torņa
apmeklējums - 1,50 EUR
Atlaides gida pakalpojumiem ekskursijai Burtnieku muižas
parkā: ne-sezonā 25% atlaide; sezonā 20% atlaide.
Gan sezonā, gan nesezonā cena par muzeja apmeklējumu 1,40
EUR (pilna muzeja apmeklējuma cena – 2,10).
10% atlaide saimniecības produkcijas iegādei sezonas laikā
no maija līdz septembrim.
Ieejas maksa 4 EUR / pers. pirmdienās, otrdienās no 1. maija
līdz 1. novembrim.

Kontaktinformācija
Tel: 26599143, 28368873, Saules
iela 8, Ozolkalns, Beļavas pag.,
Gulbenes nov.
Tel: 64207301, Tērbatas iela 16a,
Valmiera

Tel: 29214318, J.Vintēna iela 1,
Burtnieki, Burtnieku pag.
Tel. 25664436, 26563597, Ates
muzejs, Annas pag., Alūksnes nov.
Tel: 26362975, Rūpnīcas iela 7,
Ungurpils, Alojas nov.
Tel: 20383303, "Arāji", Brenguļu
pag., Beverīnas nov.

SENIORU ATLAIŽU KARTES ĪPAŠNIEKIEM DRAUDZĪGĀS TŪRISMA NAKTSMĪTNES LATGALĒ
Zirgu sēta
10% atlaide visiem pakalpojumiem gan sezonā, gan neTel: 29472638, Kaplavas pag.,
“Klajumi”
sezonā.
Krāslavas nov.
Viesu māja
Sezonā un ne-sezonā nakšņošanai 15% atlaide.
Tel: 26378000. Orinski, Salnavas
"Rītupes stārķi"
pag., Kārsavas nov.
Daugavpils
Visa gada garumā dāvana – bezmaksas Rotko centra
Tel: 22135036, 65430278,
Marka Rotko
ekzpozīciju apmeklējums visiem nakšņotājiem.
Mihaila iela 3, Daugavpils
mākslas centra
rezidences
Viesnīca
10% atlaide gan sezonā, gan ne-sezonā viesnīcas numuru
Tel: 64607820, Brīvības iela 2,
KOLONNA Hotel rezervācijām no publiski pieejamās cenas:
Rēzekne
Rēzekne
www.hotelkolonna.com.
SENIORU ATLAIŽU KARTES ĪPAŠNIEKIEM DRAUDZĪGĀS APSKATES VIETAS LATGALĒ
Saimniecība
Sezonā 10%, nesezonā – 20% atlaide saimniecības
Tel: 26095757, Annas, Salnava,
"Annas"
apmeklējumam.
Salnavas pag., Kārsavas nov.
Latgales mākslas Latgales mākslas un amatniecības centra apskates cena no Tel: 65381855, 28603333,
un amatniecības personas EUR 1,50.
Domes iela 1, Līvāni
centrs Līvānos
Maiznīca ''Dzīles'' Ne-sezonā viesiem tiek piedāvāta 20% atlaide, sezonā Tel: 26538016. "Dzīles", Malnava –
15%.
60, Malnavas pag., Kārsavas nov.
Daugavpils Marka Apmeklētājiem, uzrādot pensionāra apliecību vai seniora
Tel: 65430279; 65430253;
Rotko mākslas
karti, ir 50% atlaide mākslas centra apmeklējumam visa
20364226, Mihaila iela 3,
centrs
gada laikā. Ieejas maksa visās mākslas centra izstādēs – 4.00
Daugavpils
EUR. Apmeklējot izstādes atsevišķi: pastāvīgā ekspozīcija 2.50 EUR (A sektors), „Marks Rotko. Dzīve un māksla.”; Marka
Rotko oriģināldarbu zāle; Digitālā ekspozīcija par Rotko dzīvi
un daiļrades periodiem; Rotko pētnieciskā zāle; Videozāle;
Klusuma telpa; Bibliotēka; Mainīgās ekspozīcijas - (B, C, D sektori) - 1.50 EUR (par katru izstāžu sektoru).
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