
BLANKENFELDES MUIŽAS PIEDĀVĀJUMI  INDIVIDUĀLAJIEM APMEKLĒTAJIEM 
Tālr. 27810348; e-pasts bmuiza@inbox.lv 
 

• Muižas ansambļa (ieskaitot parku) apskate: 
 pieaugušajiem 3 EUR 
 skolēniem, studentiem, pensionāriem 2 EUR 
 ģimenei (2 pieaugušie un līdz 3 bērniem) 7 EUR 
 

• Parka (tikai) apmeklējums: 
 pieaugušajiem 1 EUR 
 skolēniem, studentiem, pensionāriem 0,50 EUR 
 

• Zvanu muzeja apskate: 
 pieaugušajiem 3 EUR 
 skolēniem, studentiem, pensionāriem 2 EUR 
 ģimenes biļete (2 pieaugušie un līdz 3 bērniem) 7 EUR 
 

• Muižas ansambļa un zvanu muzeja apskate: 
 pieaugušajiem 5 EUR 
 skolēniem, studentiem, pensionāriem 3 EUR 
 ģimenei (2 pieaugušie un līdz 3 bērniem) 12 EUR 
 

• Blankenfeldes muižas sulu un sīrupu ražotnes apskate ar muižas produktu 
degustāciju (7 produkti) 
Notiek mēneša 1. un 3.sestdienā no plkst. 13:00 līdz 15:00. Precīzus datumus skatīt mājas 
lapā. 

 Cena 5 EUR 
 Iespējama iepriekšēja pieteikšanās uz konkrētu laiku. 
 

• Zvanu apgleznošanas studija 
 Notiek katru sestdienu un svētdienu plkst. 12:00 un 15:00 profesionāla muzeja darbinieka 
 vadībā. Apmeklētājs iegūst paša apgleznotu suvenīru iesaiņotu orģinālā kastītē. 
 Cena  5 EUR 
 Iespējama iepriekšēja pieteikšanās uz konkrētu laiku. 
 
Papildus pieejams: 
 

• Gida pakalpojumi (iepriekš piesakot)  - 5 EUR 
 

• Piknika vietas noma (iepriekš piesakot): 
 Parkā zem ozoliem  - 15 EUR 
        Ugunskura vieta parkā - 20 EUR 
 Paviljons muižas ansamblī – 15 EUR 
 Iespējams pasūtīt piknika grozu (sākot no 5 personām) - 5 EUR no personas, kā arī 
 nomāt nepieciešamos traukus, grilu un citu 
  

• Sporta spēļu inventāra noma ( spēļu bumbas, krokets, badmintons u.c ) - 2 EUR 
• Blankenfeldes muižas produkcijas degustācija 

 3 plūškoka produkti – 2 EUR 
• Iegādāties muižas produkciju 
• Naktsmājas mājīgajā Blankenfeldes muižas viesnīcā 

 
 
 

 
 



BLANKENFELDES MUIŽAS PIEDĀVĀJUMI APMEKLĒTAJIEM GRUPĀS 
 
VISI PASĀKUMI GRUPU APMEKLĒJUMIEM JĀPIESAKA SAVLAICĪGI 
Tālr. 27810348; e-pasts bmuiza@inbox.lv 
 

• Skolēnu grupām: 
 Cena: Darba dienās - 2,50 EUR; brīvdienās - 3 EUR no personas   
 Muižas ansambļa apmeklējums 
 Zvanu muzeja apmeklējums 
 Atpūta muižas parkā ar spēļu laukumiem 
 Viss pasākums notiek gida pavadībā 
  

• Pieaugušo grupām: 
 Cena: Darba dienās - 4 EUR; Brīvdienās - 5 EUR no personas; 
 Studentiem un pensionāriem 3 EUR 
 Muižas ansambļa apmeklējums 
 Zvanu muzeja apmeklējums 
 Muižas parka apskate 
 Viss pasākums notiek gida pavadībā 
 

• Blankenfeldes muižas sulu un sīrupu ražotnes apskate ar muižas produktu 
degustāciju (7 produkti)   

 Cena: 5 EUR no personas 
 

• Zvanu apgleznošanas studija 
 Apmeklētājs iegūst paša apgleznotu suvenīru oriģinālā kastītē 
 Cena: 5 EUR no personas 
 Apgleznošana notiek profesionāla muzeja darbinieka vadībā 
 
Papildus piedāvājam: 
 

• Piknika vietas noma (iepriekš piesakot) 
 Parkā zem ozoliem  - 15 EUR 
        Ugunskura vieta parkā  - 20 EUR 
 Paviljons muižas ansamblī – 15 EUR 
 
 Iespējams pasūtīt piknika grozu (sākot no 5 personām) - 5 EUR no personas, 
 nomāt nepieciešamos traukus, grilu un citu 
  

• Sporta spēļu inventāra noma  - 2 EUR 
 

• Siltas pusdienas vai vakariņas 
 Tiek klātas muižas vārtu mājas restorānā 
 Ēdienkarti un cenu saskaņo, nododot pasūtījumu 
 Ēdināšanas pakalpojumus sniedzam sadarbībā ar restorānu „Hercogs” 
 Nākotnē iespējama speciāla ēdienkarte uz atklātas uguns pagatavotam ēdienam 
 muižas vārtu mājas manteļskurstenī 
 

• Iegādāties muižas produkciju 
 

• Naktsmājas mājīgajā Blankenfeldes muižas viesnīcā 
 


