GAIVINANTIS SEKMADIENIS ČESNAKŲ PASAULYJE IR
POILSIS PRIE JŪROS JŪRMALOJE
Programa:
Gal jums reikia apsaugos nuo kerų ir piktųjų dvasių? O gal jaučiate, kad pavargote, kad
reikia jau pastiprinti imunitetą? Važiuojame į Ozolniekių kraštą kur yra ūkis “Antek”, kuris
augina česnakus ir šiuos dalykus geriausiai išmano šeimininkė Antra. Čia auginami
česnakai ir gamina viskas, ką galima pagaminti iš česnakų. Šeimininkė Antra sukūrė daug
įvairių receptų, marinuoja česnakų žiedus, džiovina skilteles, verda arbatas, pagardus,
užraugia trauktines, verda česnakines sriubas ir net gamina česnakų ledinukus … Čia
būtinai ką nors nusipirksite ir jokie monai Jums ateityje bus nebaisūs

Ryte 8.30 išvykstame iš Šiaulių į Latviją. Išvykimo vieta -8:30val Gegužių
gatvė PC AKROPOLIS ir 08.45-Tilžės gatvė KATEDRA
Apie 10.30 atvykstame į Antros česnakų ūkį esantį Ozolniekių krašte, Olainės parapijoje, Uzvaras
Lidums vietovėje. Čia galėsite paragauti česnakų arbatos, marinuotų česnakų žiedų, česnakų salsos,
”gerklės kaitintojų”, česnakų sriubos ir net česnakinių saldainių…Ekskursijos trukmė apie 1,30val.
Kaina 4-3Eur/žm.
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 414 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
*Kelionės organizavimas
Papildomos išlaidos kelionėje :
*Česnakų pasaulis -Antros česnakų ūkis. Ekskursija su degustacija 4-3Eur(vaikams)
*Meno galerija “Inner light” -5Eur -3Eur(studentams arba esant grupei virš 10asm)-1Eur(senjorams)

Pastaba. Lydintis kelionės vadovas ekskursijų muziejuose, galerijose neveda. Lankomų objektų
skaičius ir eiliškumas gali keistis.
Visi vykstantys į Latviją turi turėti asmens dokumentą. Rekomenduojame turėti taip pat ir Europos
sveikatos draudimo kortelę iš teritorinių ligonių kasų.
INFORMACIJA /REGISTRACIJa 841399544, 864219000
Vadybininkė Ieva Krivickienė

Datos:
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

