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Šmakovkas muzejs
Muzejs
Latvijā lielākais Šmakovkas muzejs, kas piedāvā mūsdienīgu un atraktīvu stāstu par šo Latgales stipro dzērienu. Muzeja
digitalizētajās ekspozīcijās ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību interaktīvi var izzināt šmakovkas tapšanas procesu, kā arī aplūkot
autentiskas un iespaidīgas ražošanas iekārtas. Līdztekus stāstam par dzēriena tapšanu, ikvienam interesentam būs iespēja
uzšķirt Latgales vēstures lappuses, lai izprastu reģiona vēstures svarīgākos posmus. Muzeja ekspozīcijām ir arī izglītojoša
loma, informējot par alkohola pārmērīgas lietošanas sekām.
Muzeja apmeklētājiem ir pieejami bezmaksas audiogidi sešās valodās – latviešu, latgaliešu, krievu, angļu, vācu un lietuviešu.
Savukārt zinoši gidi, kas laipni sagaidīs individuālos apmeklētājus un grupas, sniegs izsmeļosu stāstījumu un atbildēs uz
jautājumiem.
Muzeja apmeklētājiem tiks piedāvāta arī šmakovkas degustācija. Apmaksu par degustāciju varēs veikt tikai skaidrā naudā
muzejā pie Šmakovkas degustāciju galdiņa. Muzejā ir iespēja iegādāties dažādus suvenīrus ar muzeja simboliku.
Darba laiks:
Pirmdiena: slēgts
Otrdiena: 11.00 - 19.00
Trešdiena: 11.00 - 19.00
Ceturtdiena: 11.00 - 19.00
Piektdiena: 11.00 - 19.00
Sestdiena: 11.00 - 19.00
Svētdiena: 11.00 - 19.00
Grupas (no 10 līdz 25 personām) ekspozīcijas apskatei gida pavadībā aicinātas pieteikties vismaz vienu dienu iepriekš,
zvanot Daugavpils tūrisma informācijas centram pa tālruņiem: +371 65422818, +371 26444810 vai rakstot uz e-pastu:
info@smakovka.lv (link sends e-mail). Grupām noteikti sekojoši apmeklējuma laiki: otrdienās – svētdienās: plkst. 11:30,
13:30, 15:30 un 17:30.
Ieejas maksa:
Individuālajam apmeklētājam - 4,30 EUR
Skolēnam (no 13 gadu vecuma), studentam, pensionāram, personai ar invaliditāti, personai ar trūcīgas vai maznodrošinātas
personas statusu – 3,00 EUR.
Ieejas biļete Šmakovkas muzeja ekspozīcijas apskatei gida pavadībā (apmeklējums grupā no 9 personām):
vienai personai (pieaugušajam) – 3,90 EUR
skolēnam (18 gadu vecs), studentam, pensionāram, personai ar invaliditāti, personai ar trūcīgas vai maznodrošinātas personas
statusu - 2,70 EUR.
Ģimenes ieejas biļete (no 3 līdz 8 personām) – 2,50 EUR personai.
Individuāli gida pakalpojumi Šmakovas muzeja apskatei (1h) – latviešu un krievu valodā maksā 7,50 EUR, bet angļu valodā
– 15,00 EUR.
Adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils
E-pasta adrese: info@smakovka.lv
Mājas lapa: http://www.smakovka.lv
Darba sezona: Visu gadu

1/2

Vasals Latgolā

http://visitlatgale.com

Muzeji

2/2

