KĀ PIEDALĪTIES SPĒLĒ?
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Lejuplādē savā
mobilajā telefonā
lietotni “WhatsApp”!

Lietotnē WhatsApp
izveido grupu, kur
pievieno mūsu
kontaktu, kā arī
savas komandas
dalībniekus (spēlē
var piedalīties 1–5
dalībnieku komanda)
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KĀDĒĻ PIEDALĪTIES SPĒLĒ?

Savā telefongrāmatā
saglabā kontaktu
(tālr. +371 25669935)

Apmeklē kartē
atzīmētās vietas,
piedalies pasākumos
un izmanto
piedāvājumus grupām.
Nofotogrāfējies
ar tematiskajiem
plakātiem un pievieno
foto jaunizveidotajā
WhatsApp grupā,
tādejādi krājot punktus.
Foto jābūt redzamam
vismaz vienam
komandas dalībniekam
un plakātam.

Iečekojies mūsu Facebook lapā un
dalies ar uzņemtajiem fotomirkļiem
arī citos sociālajos tīklos.

ĀRAIŠU LEĢENDAS
Lielisks laika

Apmeklēsiet skaistas, leģendāras vietas,

pavadīšanas veids kopā

aizraujošus pasākumus un piedalīsieties

ar draugiem vai ģimeni

izklaidējošās programmās

Uzzināsiet ko jaunu

Kļūsiet par

Saņemsiet

par ainavisku vietu

Āraišu vēstniekiem

noderīgas un

Latvijā – Āraišiem

vērtīgas balvas

14. oktobrī
Aktīvākie spēles dalībnieki tiks aicināti uz
krāšņu spēles noslēguma pasākumu
“Zelta rudens Āraišos”

GA LV E N Ā BA LVA
DĀVANU KARTE

jūsu komandas
ceļojumam pa Baltiju
200 EUR vērtībā

Reizi mēnesī izvēlēsimies interesantākās fotogrāfijas,
kas tiks nodotas balsošanai Facebook lapas
sekotājiem. Uzvarētājs saņems noderīgas balvas!
Sīkāka informācija pieejama šeit:
www.araisi.com

SP Ē LE

www.araisi.com

FACEBOOK

3 0 . a p r ī l i s –3 0 . s e p t e m b r i s
Leģenda vēsta, ka senāk ezera vietā bijusi
dziļa ieleja, bet ezeri lidojuši gaisā.
Kādreiz tur meita ganījusi savu ganampulku.
Ganāmpulkā atradušies divi nebēdnieki āži.
Te reiz viņi nikni badījušies. Piepeši ganumeita
redz plūstam ūdens straumi. Lielā uztraukumā
viņa uzlec uz liela akmeņa un sauc: ”Ārā, āži!
Ārā āži!” Bet tie saniknoti to nemaz nedzird,
un ūdens satraume tos noslīcina. Tanī vietā
tagad ezers, un visu to apkārtni tagad sauc
par Āraišiem, visi zin, kur tie atrodas, bet
neviens nezin, kur tie sākas un kur beidzas.
www.araisi.com

CĒSIS
KĀ IEGŪT PUNKTUS?
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Autobusu
pietura
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APMEKLĒ

NAKŠŅO
kādā no Āraišu apkārtnes naktsmītnēm:

teritorijas apmeklējums par maksu

P

Āraišu ezers
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#ĀRAIŠU
EZERPILS

#ĀRAIŠU
VIDUSLAIKU PILS

#KALNIŅI

#KĀRĻAMUIŽA

Attālums no Āraišiem: 4 km

Attālums no Āraišiem: 6 km

Punkti: 10

Punkti: 10

+371 26022248

+371 26165298

www.kalnini.lv

www.karlamuiza.lv
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#MEITU SALA #ĀRAIŠU EZERS
Punkti: 10

Punkti: 5
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Āraišu dzelzceļa
stacĳa
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#DRABEŠU
MUIŽA

#ĀRAIŠU
DZIRNAVAS

Punkti: 5

Punkti: 5
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#ZVIEDRU
PRIEDE

#ĀŽA
KROG S

Punkti: 5

Punkti: 5
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#ĀRAIŠU
BAZNĪCA

#KARĀTAVU
KALN S

Punkti: 5

(objekts atrodas
2,5 km attālumā no
spēles sākumpunkta,
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Punkti: 20

Punkti: 20
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#LAIMES LIGZDA

#PIE TĒVA TUKA

#EGLAINES

Attālums no Āraišiem:

Attālums no

Attālums no Āraišiem:

apm. 3 km

Āraišiem: 2 km

+371 29172332

+371 29158821

+371 29186772

www.hoteleglaines.lv

www.laimesligzda.lv
Punkti: 20
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Punkti: 20

Punkti: 20

SEKO
Spēles Facebook lapai “Āraišu leģendas” un
atbildi uz jautājumiem, kas Tavai komandai dos
papildus 10 punktus par katru pareizu atbildi.
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PIEDALIES
Āraišos un to
apkārtnē notiekošajos
pasākumos, par
dalību katrā no
pasākumiem Tava
komanda saņems
papildus 20 punktus.
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IZMANTO
Piedāvājumus
grupām, par
dalību kādā no
piedāvājumiem,
Tava komanda
saņems papildus
20 punktus.

lai tam piekļūtu, būs
jāiet pāri lauku pļavai)
Punkti: 10

Sīkāka informācija pieejama šeit:
www.araisi.com

