




Tūrisma maršruts "Lielceļa kaimiņi" aicina                       
uzkavēties  Bauskas pusē, ielūkoties retro spēkratu un 
modes vēstures pasaulē, baudīt garšas, dzirdēt stāstus 
un iepazīt tradīcijas.





Biedrība “Vēsturisko rekonstrukciju studija “Rokoko”
“Mazā muiža”

Vēsturiski precīzi atdarinātu tērpu un aksesuāru kolekcija, kas ļauj ielūkoties modes 
attīstībā sākot ar 18. gs. II pusi līdz 19.gs. beigām. Biedrībā apvienojušies vēstures 
entuziasti, kuri ir autori visiem ekspozīcijā aplūkojamajiem tērpiem un aksesuāriem. 
Unikālo ekspozīciju papildinās aizraujošs, atraktīvs stāsts par modes vēstures un 
sadzīviskām niansēm, labo manieru meistarklase. Savukārt apmeklētājiem ir iespēja 
ne vien apskatīt eksponātus, bet arī pielaikot tam īpaši paredzētus tērpus, sajust 18. 
gs. “komfortu”, iemūžināt sevi un tuviniekus digitālajos portretos! Apmeklējumam 
ļoti vēlams iepriekš pieteikties.

Adrese: “Mazā muiža”, Bauskas novads, Brunavas pagasts.
(A7 šoseja) GPS (56.2888950, 24.3539470)
Tel. +371 26534002

info@ceremonija.lv
www.mazamuiza.lv





Lai kurp Tu dotos, piestāj Rožmalās!

“Rožmalas” – plašs atpūtas komplekss pašā Zemgales sirdī. Piedāvājam telpas svinībām, 
sarīkojumiem un semināriem, ēdināšanu, nakšņošanu aizraujošu ekskursiju Ribbes 
dzirnavās (ANNO 1867), pirti ar SPA kompleksu, sporta laukumus aktīvai atpūtai. Koks, 
lins, akmens pie mums ir atradis īpašu vietu telpās un lietās, uguns un ūdens veldzē SPA 
zonā  un Zemgales rāmais līdzenums ir grezns fons svinībām. Mums rūp, lai jūsu idejas 
un vēlmes īstenotos!

Adrese: Nameju iela 2, Ceraukste, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads,
(A7 šoseja), Tel. +371 26564580 

info@rozmalas.lv
www.rozmalas.lv





Īsta lauku saimniecība ar latviskām tradicijām.
ZS “Vaidelotes”

Jātnieku ģimenes saimniecība, kura popularizē latvisko dzīves ziņu, piekopj tradicionālos 
rituālus un cienā ar lauku labumu ēdieniem - putru, virteņiem, pīrāgiem, plātsmaizēm, 
kas gatavoti no pašu audzētiem graudiem un rupja maluma miltiem. Tējas, garšvielas un 
citu lauku labumi ik vienam pieejami šo vietu apciemojot. Vaidelotes piedāvā svinēt 
gadskārtu svētkus, audzē garšaugus, tējas. Saimniecībā iespējams iepazīties ar latviskām 
tradīcijām, lauku ikdienu un veselīgu uzturu, kā arī izprast maizes tapšanas ceļu.

Adrese: Saimniecība "Vaidelotes", Codes pagasts, Bauskas novads
(A7 šoseja) Tel. +371 29398993 /  ++371 63921400

www.vaidelotes.lv
vaideltoes@gmail.com





Bauskas Motormuzejs

Rīgas Motormuzeja Bauskas filiālē Jūs ienirsiet seno spēkratu- automobiļu, motociklu 
pasaulē, aplūkosiet Latvijas autobūves šedevrus, saņemsiet adrenalīna devu virtuāli 
izbraucot sacensību trasi, aplūkosiet fascinējošu dzīvojamās istabas gammu, vai baudīsiet 
gida stāstījumu, iegrimstot laikā.

Adrese: Bauskas nov. Codes pag. „Sarkanmuiža 6”
(A7 šoseja) +371 67025887 / +371 26576610

bauskainfo@motormuzejs.lv
www.motormuseum.com
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