
Edgars Sanders PIEDĀVĀ
garšu  ceļojumu pa Cēsīm
Kampaņas piedāvājumi ak�vi no 24.08. līdz 26.09.
Rimi Gardēžu Tūres ietvaros lūdzam ievērot visus vals� noteiktos drošības pasākumus Covid-19 izpla�bas ierobežošanai.

Dodies piedzīvojumā un #AudzēLatviju! Par pārējām tūrēm uzzini rimi.lv/gardezu-ture
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Vegānu dzīvesveida lietpratējs  EDGARS SANDERS aicina pavieso�es jaun-
laiku latvieša galvaspilsētā – Cēsīs. Te netrūkst ne restorānu un dabas 
skatu, ne kultūrvietu un no�kumu – to visu tu vari iespēt vienā tūrē. 
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Cēsis

Kamieļu parks Rakši

Priekuļi

Raiskums

MĀKSLAS TELPA “MALA” - Vieta, kur paēst, 
iedzert vietējo cra� alu, apmeklēt akus�skos 
koncertus un izstādes. Malā ir arī augu maiņas 
punkts. Uzrādot Mans Rimi kar�, saņemsi 11% atlaidi 
zupai un kokteilim Pink Pussy.

MAIJA PARKS -  Izklaides parks gan lieliem, gan 
maziem bērniem ar šūpolēm, batu�em, atrakcijām, 
skeitparku un BMX trasi gaida tevi netālu no Cēsu pils 
un Pils laukuma Maija parkā.

RESTORĀNS “JĀŅOGA” - Restorāna saimnieks 
ir viens no labākajiem Latvijas šefpavāriem Jānis 
Sproģis. Ēdienkar� visām gaumēm, āra terasi un visu 
pārējo, kas piedien izcilam restorānam, novērtējis arī 
Tripadvisor, atzīstot to par labāko Cēsīs.

AKTĪVĀS ATPŪTAS PARKS “KARJERS” - 
Parkā vari izbraukt ar veikborda dēli vai 
ūdensslēpēm, izmēģināt slip&slide nobraucienu, 
vienkārši izpeldē�es vai izvizinā�es ar supiem. Ar 
Mans Rimi kar� varēsi izmantot veikborda inventāru 
bez maksas, iepriekš gan jāpiesakās cesukarjers.lv!

ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA “KLIĢENI” - 
Šeit siltumnīcās saimnieko lielākais ziedu un dārzeņu 
audzētājs Vidzemes reģionā. Ar Mans Rimi kar� 
varēsi saņemt 10% atlaidi visiem pašu audzētajiem 
un svaigajiem produk�em.

“SIERA RAŽOTNE” - Vienīgā ražotne Latvijā, 
kur jau 15 gadus top zaļais siers ar pašu dārzā audzētu 
sierāboliņu. Te �ek meistaro� arī 20 veidu makaroni 
un nūdeles, kā arī pikantais knapsieriņš un zelta gī 
sviests. Gardos produktus vari iegādā�es arī uz vietas 
ražotnē – pašapkalpošanās veikalā. Iebrauc, izvēlies, 
norēķinies un dodies tālāk – �eši �k vienkārši!

ZERO WASTE VEIKALIŅŠ “IEBER” -  
Veikals, kurā ikviens bezatkritumu �lozo�jas 
piekritējs atradīs kādu noderīgu beziepakojuma 
brīnumu.

VANADZIŅA MĀJA UN RESTORĀNS - 
Viena no skaistākajām un izsmalcinātākajām 
viesnīcām Cēsu vecpilsētā. Tās pirmajā stāvā 
atrodas restorāns ar milzīgu terasi, kurā 
nesteidzīgi vari izgaršot atpūtas pilnu vakaru. 

ZOO “RAKŠI” - Te vari izjāt ar kamieli, 
pastaigā�es ar lamu un apska�t alpakas. 
Rakšos mīt vairāk nekā 100 dzīvnieku, kurus 
var pabarot no rokas un ar kuriem var 
nofotografē�es. Uzrādot Mans Rimi kar�, vari 
do�es Rakšu lielajā ceļojumā ar 10% atlaidi.

CĪRULĪŠU DABAS TAKAS - Izzini Gaujas 
ielejas a�īs�bu no ledus laikmeta līdz mūsdienām! 
Kājas te vari izlocīt trīs maršrutos: 2,7 km, 3,5 km 
un 6,2 km garumā. 

SPOTIŅŠ PIE GAUJAS - Pa�ks �em, kuri 
vēlas divatā vai ar ģimeni ārpus telpām pavadīt ne 
�kai vakarus, bet visu dienu. Šeit atradīsi skaistus 
skatus, galdiņus un ugunskura vietas. Mal�� 
līdzņemšanai var iegādā�es Rimi Super Cēsīs, 
Raiņa ielā 26/28.

RAISKUMA LABUMU DARĪTAVA - 
Dodies ekskursijā, lai uzzinātu stāstu par alus 
vārītavu un tās unikālo ar malku vārāmo katlu, kā 
arī apska�tu maizes ceptuvi un gaļas kūpinātavu. 
Tūres ietvaros, uzrādot Mans Rimi kar�, īpašā 
ekskursijas cena – 4 eiro. 
Piesakies, zvanot 20 370 370 
vai rakstot: raiskumie�s@raiskumie�s.lv.

Tūres garums:
76,7 KM

Lejuplādē
kar� telefonā!


