ATRADIMAI LIELUPĖS PILIES SALOJE IR POILSIS
JŪRMALOJE
Programa:
Išvykimas 8:30val iš Šiaulių, aikštelė Gegužių g prie pc Akropolis, 8:45val stotelė Tilžės g prie
Katedros.
Mūsų laukia ramus pasivaikščiojimas po pilies salą. Pilies saloje aplankysime naujai pastatytą 20m
aukščio apžvalgos bokštą ir neskubant stebėsime laukinius žirgus. Vietinio aplinkos gido lydimi
ramiai pasivaikščiosime po Lielupės slėnį, sužinosime čia gyvenančių laukinių arklių bandos istoriją,
susipažinsime su salos augmenija.
Tęsiame kelionę link Baltijos jūros, kur prie Rygos įlankos įsikūręs didžiausias Baltijos šalyse
kurortas – Jūrmala. Nuo seno šį kurortą garsina švelnus klimatas, jūra, sveikas oras, medicininis
dumblas ir mineraliniai vandenys. Ypatingo patrauklumo kurortui suteikia 32 km ilgio balto smėlio
paplūdimys, platūs pušynai. Viena didžiausių kurorto vertybių -medinė architektūra. Daugelis
pastatų 19, 20amž I pusės (Apie 400 pastatų įtraukti į architektūros paminklų sąrašą). Kelionės
vadovo lydimi pasivaikščiosite pagrindine Jūrmalos “arterija” – Jomas gatve ir arčiausiai esančią prie
jūros – Jūras gatve, kur daugiausia medinės architektūros paminklų. Užsuksite į Jūrmalos miesto
muziejų (lankymas nemokamas), į meno galeriją “Inner light”* (vidinė šviesa). Nueisite iki Dzintari
miško parko. Jei nebijote aukščio galėsite pakilti virš parką supančių pušų viršūnių į modernųjį prieš
keletą metų iškilusi apžvalgos bokštą ir pasidairysite virš Jūrmalos iš paukščio skrydžio. Pamatysite
garsiąją Dzintari koncertų salę, vėžliuko skulptūrą – kuris bene labiausiai fotografuojamas objektas
Jūrmaloje.
Esant geram orui ir norui – pailsėsime Jūrmalos paplūdimyje.
Pailsėję vykstame iš Jūrmalos į Šiaulius.
KELIONĖS KAINA 15Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu
*Kelionės vadovo paslauga – ekskursinė programa
*Kelionės organizavimas
Papildomos išlaidos kelionėje :
*Jelgava. Ekskursija po pilies salą ~1eur/asm (30Eur/grupei)

*Papildomos išlaidos mokamiems objektams, asmeninėms išlaidoms/

Informacija/registracija 841399544, 864219000
Vadybininkė Ieva Krivickienė

Datos:
Datos: 2018 07 22-2018 07 22
Trukme: 1d.
Spec. žinute: Išvykimas garantuotas. Liko 10 vietų
Kaina: 15 €
Datos: 2018 08 05-2018 08 05
Trukme: 1d.
Kaina: 15 €
Datos: 2018 08 12-2018 08 12
Trukme: 1d.
Kaina: 15 €

UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

