
Daugavas muzejs atrodas Doles salā, Salaspils novadā
 

Vairāk informācijas:
t. 67216367

daugavas.muzejs@inbox.lv
daugavasmuzejs.lv

facebook.com/Daugavasmuzejs
instagram.com/daugavasmuzejs

Daugavas muzejs
aicina kāzu dienā

Vāka foto: Reinis Brūvelis



Ekskursija
Tematiskā ekskursija Daugavas muzejā Jūsu kāzu dienā ir lieliska 
iespēja uz mirkli piestāt, iepazīt simbolus un tradīcijas, kas 
nozīmīgas un svarīgas ģimenes dzīvi iesākot. Pastaigā ar gidu gar 
likteņupi Daugavu no muzeja caur vēsturisko muižas parku uz 
brīvdabas zvejnieku sētu aicināti visi – gan jaunlaulātie, gan viesi! 
Muzeja parkā ir arī iespējams apsēsties pie galdiņa, kur pacienāt 
viesus ar līdzpaņemtajām uzkodām, pavadīt laiku sarunās, smieklos 
un pašu sagatavotās aktivitātēs!

Ekskursijas ilgums – 1 h

Tematiskā ekskursija kāzu dienā pieejama
no 1. aprīļa līdz 1. novembrim

Izmaksas: 30 Eur + ieejas biļete (kāzu viesiem 1 Eur)
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Pieturvieta
Tikai pusstundas attālumā no Rīgas, bet vēl mazāk – no Salaspils vai 
Ķekavas,- Doles salas vidū muzejs ir kā maza un zaļa paradīze. Visa 
muzeja teritorija ir ļoti skaista un dažāda – tā ir lieliska vieta 
oriģinālai fotosesijai! 
Brīvdabas sēta ar seno laiku dvesmu, Daugavas zilais spilgtums, 
parka koku dažādais zaļums un pie muižas ēkas ziedošās rožu 
kupenas ir kā skaists fons atmiņā paliekošām kāzu fotogrāfijām! 
Varam pačukstēt, ka īpašas fotogrāfijas izdodas ne tikai vasarā – 
pavasarī parkā spilgti zied rododendri, rudenī visapkārt lido 
zeltainas kļavu lapas, bet ziemā viss parks ir pasakaini apsnidzis!

Ja ir vēlme uzkavēties ilgāk, nomai ir pieejamas piknika vietas vai 
segtas nojumes ar galdiem un vietu atpūtai!

Izmaksas: ieejas biļete (kāzu viesiem 1 Eur)
Nojumes īre: 25 Eur (darba dienās), 40 Eur (nogalē). 
Piknika vietas īre: 5 Eur
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Ceremonija

Tikai pusstundas attālumā no Rīgas, bet vēl mazāk – no Salaspils vai 
Ķekavas,- Doles salas vidū muzejs ir kā maza un zaļa paradīze. Visa 
muzeja teritorija ir ļoti skaista un dažāda – tā ir lieliska vieta 
oriģinālai fotosesijai! 
Brīvdabas sēta ar seno laiku dvesmu, Daugavas zilais spilgtums, 
parka koku dažādais zaļums un pie muižas ēkas ziedošās rožu 
kupenas ir kā skaists fons atmiņā paliekošām kāzu fotogrāfijām! 
Varam pačukstēt, ka īpašas fotogrāfijas izdodas ne tikai vasarā – 
pavasarī parkā spilgti zied rododendri, rudenī visapkārt lido 
zeltainas kļavu lapas, bet ziemā viss parks ir pasakaini apsnidzis!

Ja ir vēlme uzkavēties ilgāk, nomai ir pieejamas piknika vietas vai 
segtas nojumes ar galdiem un vietu atpūtai!

Izmaksas: ieejas biļete (kāzu viesiem 1 Eur)
Nojumes īre: 25 Eur (darba dienās), 40 Eur (nogalē). 
Piknika vietas īre: 5 Eur

Daugavas muzejs ir ierīkots skaistajā Doles muižas ēkā, un to ieskauj 
vēsturiskais parks. Gar Daugavas krastu izkārtojušies dižkoki, 
ainaviskā parka vidū paslēpušies spilgtie rododendri, retas koku 
sugas un noslēgtāki klajumi, kuri tā vien aicina apstāties un baudīt 
mirkli. Mazliet izdekorējot, jebkuru no šīm vietām muižas parkā 
Jums ir iespējams pārvērst par kāzu ceremonijas norises centru!

*Dekorācijas un ceremonijas vietas iekārtošana ir kāzu organizatoru ziņā. 
*Piedāvājam ceremoniju vietas tikai brīvdabā.

Izmaksas: 50 Eur + ieejas biļete (kāzu viesiem 1 Eur)
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