
Daugavpils Tūrisma informācijas centra sagatavotie 
PIEDĀVĀJUMI BIGBANK DAUGAVPILS 

PUSMARATONA DALĪBNIEKIEM 

“SKRIEN DAUGAVPILS 2018”  
                                                                             Piedāvājums spēkā: 28.,29. aprīlī, uzrādot dalībnieka numuru! 
 
 

Daugavpils tūrisma 
informācijas centrs 

(Rīgas iela 22a) 
+371 65422818, +371 26444810 

www.visitdaugavpils.lv 

Var saņemt bezmaksas kartes un informatīvos 
materiālus par Daugavpils un Daugavpils 
novada tūrisma objektiem. Par papildus 
samaksu var pieteikt pilsētas apskates 
ekskursiju vai ekskursiju pa Daugavpils 

cietoksni. 

ZINĀTKĀRES CENTRS  
“ZINOO DAUGAVPILS” 

(Vienības iela 30) 
+371 29411895 

Īpaša cena Zinoo centra apmeklējumam  
EUR 3.00. Ne tikai bērni, bet arī pieaugušie tiek 
aicināti doties aizraujošā ceļojumā uz zinātnes 

pasauli! 

LATGALES ZOODĀRZS  
(Vienības iela 27) 
+371 65426789 

Apmeklējuma cena: 
Pieaugušajiem EUR 0.60  

Skolēniem EUR 0.30 
Pirmsskolēniem - bezmaksas 

ŠMAKOVKAS MUZEJS 
(Rīgas iela 22a) 
+371 65422818  

Maratona dalībnieks uzrādot savu dalībnieka 
numuru, var apskatīt ekspozīciju bez maksas. 
Ieejas maksa ģimenes locekļiem - EUR 2.00, 
bērniem līdz 18g vecāku pavadībā ieeja bez 

maksas. 

DAUGAVPILS  

NOVADPĒTNIECĪBAS UN 

MĀKSLAS MUZEJS 

(Rīgas iela 8) 

+371 654 24155, 20203713 

Latvijas valsts simtgadei veltītās izstādes  

“Brīvības stāsti: Ģimenes vēsture – Latvijas 

vēsture” apskate – bez maksas! 

Piedāvājums spēkā pusmaratona dalībniekiem no 
28. līdz 30.aprīlim 

DAUGAVPILS CIETOKŠŅA 
KULTŪRAS UN 

INFORMĀCIJAS CENTRS 
(Nikolaja iela 5) 
+371 65424043,  
+371 28686331 

Apmeklējot Daugavpils cietoksni, ienāciet 
Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas 

centrā, kur bez maksas varēsiet saņemt 
cietokšņa kartes. Par papildus samaksu var 

rezervēt ekskursiju gida pavadībā. Ekskursiju 
var pieteikt, zvanot pa tālruni +371 65424043 

vai +371 28686331. 



PIEDZĪVOJUMU PARKS 
“DAUGAVPILS TARZĀNS” 

(Dzintaru un Kokneses ielas 
krustojums) +371 27006935, 

www.tarzans.lv 

5 dāvanu kartes (10 EUR vērtībā) bērnu 
skriešanas distancēs. 

DAUGAVPILS SKROŠU 
RŪPNĪCA 

(Varšavas iela 28, Daugavpils) 
+371 27766655 

Maratona dalībniekiem 20% atlaide 
Vēsturiskās Daugavpils skrošu rūpnīcas 

apmeklējuma biļetei. 
Piedāvājums spēkā noteiktā laikā: 

28.aprīlī pl. 17:30 
29.aprīlī pl. 17:30 

RESTORĀNS “PLAZA” 
(Ģimnāzijas iela 46) 

+371 65404912 

29. aprīlī plkst. 12.00 – 15.00 restorāns “Plaza” 
viesnīcas “Park Hotel Latgola” 10.stāvā ar 

skatu uz pilsētu, līdzās maratona starta vietai, 
piedāvā veselīgas, garšīgas un sātīgas 

kompleksās pusdienas. 
Piedāvājumā ietilpst: 

1.ēdiens: frikadeļu zupa vai sēņu zupa (pēc 
izvēles) 

2.ēdiens: vistas šķiņķīšu šašliks uz iesmiņa vai 
vai mencas filejas teftelis diļļu mērcē (pēc 

izvēles). 
Piedevas: kartupeļu biezenis vai rīsi ar 

dārzeņiem (pēc izvēles). 
Dārzeņu salāti, augļu dzēriens, maize. 

PIEDĀVĀJUMA CENA: EUR 5.00 
Piedāvājums spēkā tikai 29. aprīlī 

Restorāns “Art HUB” 

(Rīgas iela 54a) 

+371 25454540 

29. aprīlī, uzrādot dalībnieka numuru, var sa-

ņemt 15% atlaidi. 

 

Papildus informācija:  

Daugavpils tūrisma informācijas centrs, +371 65422818, +371 26444810, 
turisms@daugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv 

mailto:turisms@daugavpils.lv
http://www.visitdaugavpils.lv/

